แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565)

คำนำ
สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนพัฒ นำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565) ขึ้น เนื่องด้วยในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ อำทิ
โรคระบำด โควิด - 19 ทำให้ต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล ให้
สำมำรถใช้เป็นแผนกำหนดทิศทำงระยะปำนกลำง เป็นกรอบในกำรเสนอของบประมำณ และกรอบใน
กำรขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล กอปรกั บ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดตัวชี้วัดประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดมีกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำด้วย นั้น
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงได้ทำกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565) โดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำแต่ละระดับเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำในจังหวัดสตูล โดยผ่ำ
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสตุล ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ได้ร่วมกัน
ทบทวนและปรับปรุง แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564-2565) ให้สำเร็จ
ด้วยดี และมุ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดสตูล จะนำไปเป็นแนวในกำร
ขับ เคลื่ อนงำนให้เป็น ไปตำมนโยบำย สอดคล้ องภำรกิจหลั กของหน่ว ยงำน และตอบสนองควำม
ต้องกำรเชิงพื้นที่

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล
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วิเคราะห์สภาพและสถานการณ์การจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน คาว่า
“สตูล” มาจากคาภาษามลายูว่า “สโตย” แปลว่ากระท้อนซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้
โดยชื่อเมือง “นครสโตยมาบังสการา” (Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมือง
แห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น “ตราพระสมุทรเทวา” จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบ
เท่าทุกวันนี้ จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็น
ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้น
แวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก ถ้าหากเดินทางโดยรถยนต์จะอยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 973 กิโลเมตร จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ
เท่ากับ 1,754,701 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มี
ขนาดใหญ่เป็นลาดับที่ 63 ของประเทศไทย และลาดับที่ 12 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและ
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต้
ติดรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย
แผนที่และขนำดพื้นที่รำยอำเภอ
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ตรำประจำจังหวัดสตูล : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล เบื้องหลังเป็นอาทิตย์อัสดง
อักษรย่อของจังหวัด : สต
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาหลง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมากพลูตั๊กแตน
คำขวัญประจำจังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
วิสัยทัศน์จังหวัด : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน
ประตูสู่อาเซียน
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่มี
ลักษณะค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจาก
ที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสม หรือป่าโกงกางอยู่เป็นจานวนมาก นอกจากนั้ นจังหวัด
สตูล เป็ น จั งหวัดที่มี ล าน้ าสายสั้ น ๆ ไหลผ่ านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิว เขานครศรีธ รรมราชแบ่งเขต
จั ง หวั ด สตู ล กั บ จั ง หวั ด สงขลา และทิ ว เขาสั น กาลาคี รี แ บ่ ง เขตประเทศไทยและประเทศม าเลเซี ย
นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขา ที่สาคัญได้แก่
เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง
ลั ก ษณะภู มิ อ ำกำศของจั ง หวั ด สตู ล พื้น ที่ จั ง หวั ด สตู ล ได้ รั บ อิ ทธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุ ทรอินเดีย ลั กษณะภู มิ
ประเทศ เป็ น แบบร้ อ นชื้ น มี 2 ฤดู คื อ ฤดู ร้ อ นกั บ ฤดู ฝ น โดยมี ช่ ว งฤดู ฝ นยาวนาน ระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน คือ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายนระหว่างปี
2559 - 2562 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,320.8 มม. ตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม สาหรับ ปี พ.ศ.
2562 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 24.16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส วันที่ 6 มีนาคม 2562 และอุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 20.4 องศาเซลเซียส
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 68.8 มิลลิเมตร วันที่ 25 สิงหาคม 2562
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กำรปกครองของจังหวั ดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 36 ตาบล 280
หมู่บ้าน ซึ่งข้อมูลประชากรในจังหวัดสตูล ณ เดือน ธันวาคม 2562 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 323,586 คน
จานวนครั ว เรื อน 104,281 ครั ว เรือน แบ่งเป็นประชากรชาย จานวน 160,926 คน ประชากรหญิง
จานวน 162,660 คน ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 23.02
และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.21 มีจานวนศาสนสถาน ประกอบด้วย วัด 41 วัด ที่พักสงฆ์ 31 แห่ง มัสยิด
236 แห่ง โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3 ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) 208 ศูนย์ มี และมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคจานวน 33
หน่วยงาน ส่วนกลางจานวน 52 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจจานวน 13 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 42 หน่วยงาน แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตาบล34 แห่ง และมีจานวนชุมชน 51 ชุมชน
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรรำยอำเภอ/เทศบำล
ที่
1

2
3
4
5
6
7

อาเภอเมืองสตูล
- อาเภอเมืองสตูล
- เทศบาลเมืองสตูล
- เทศบาลตาบลคลองขุด
- เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง
- เทศบาลตาบลฉลุง
อาเภอละงู
- อาเภอละงู
- เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอทุ่งหว้า
- อาเภอทุ่งหว้า
- เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
อาเภอควนกาหลง

ชำย
57,429
32,264
11,540
10,478
2,012
1,135
36,215
33,831
2,384
12,143
10,545
1,598
17,707

จำนวนประชำกร (คน)
หญิง
58,545
33,229
12,297
9,777
2,025
1,217
36,888
34,271
2,617
12,183
10,502
1,681
17,531

รวม
115,974
65,493
23,837
20,255
4,037
2,352
73,103
68,102
5,001
24,326
21,047
3,279
35,238

38,884
18,043
9,935
8,934
986
986
23,304
20,503
2,801
7,766
6,553
1,213
11,785

อาเภอควนโดน
- อาเภอควนโดน
- เทศบาลตาบลควนโดน
อาเภอท่าแพ
อาเภอมะนัง
รวม

13,339
10,634
2,705
14,718
9,375
160,926

13,552
10,822
2,730
14,939
9,022
162,660

26,891
21,456
5,435
29,657
18,397
323,586

7,749
5,841
1,908
8,575
6,218
104,281

อำเภอ

ครัวเรือน
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ตำรำงที่ 2 กำรแบ่งเขตกำรปกครองและพื้นที่ในจังหวัดสตูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ
เมืองสตูล
ละงู
อาเภอทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
มะนัง
รวม

เขตกำรปกครอง
หมู่บ้ำน
เทศบำล
71
4
61
1
35
1
32
31
1
31
19
280
7

ตำบล
12
6
5
3
4
4
2
36

อบต.
10
6
5
3
4
4
2
34

พื้นที่

สัดส่วน

881.01
324.00
272.63
396.00
199.03
197.25
312.00
2,581.92

131.64
225.63
89.23
88.98
135.11
150.35
58.96
125.33

ตำรำงที่ 3 จำนวนผู้นับถือศำสนำต่ำงๆ ในจังหวัดสตูล
ศำสนำ
พุทธ
อิสลาม
อื่นๆ
รวม

ชำย (คน)
37,045
132,543
328
160,926

หญิง (คน)
37,444
124,874
342
162,660

รวม (คน)
74,489
248,417
680
323,586

ร้อยละ
23.02
76.77
0.21
100

ที่มาของข้อมูล : เอกสารข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี 2563
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สตู ล โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สตู ล ขึ้ น อยู่ กั บ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 42.3 สาขาการผลิตที่มีความสาคัญ
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 13.5 สาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 9.3 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 34.9 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดสตูล
(GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 36,557 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.2
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น ร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และ
มีขนาดเศรษฐกิจเป็น อันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สาหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.3 จากที่ ข ยายตั ว ร้อ ยละ 2.6 ในปี ที่ ผ่ า นมา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนต่อ ปี จากตั ว เลข
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในปี 2560
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 129,565 บาท เป็น ลาดับที่ 7 ของภาคใต้และลาดับที่ 28 ของ
ประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 7,443 บาท
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาค
การเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3
โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล
เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี
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2554 – 2558 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 สาหรับสัดส่วนในด้าน
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
กำรท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เป็นจังหวั ดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนั กท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า
จะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยวก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ย วของสตูลยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักยังคง
เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่าน
ไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,549,880 คน สามารถทา
รายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 9,238.42 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจาจังหวัด อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ น้าตกวังสายทอง น้าตกธาราสวรรค์
ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร ถ้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพันยอด เป็นต้น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศ
ไทย เป็ นสมาชิกเครื อข่ายอุทยานธรณีโ ลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ ประเทศไทยได้
แหล่ ง อุ ท ยานธรณี โ ลกจาก UNESCO แหล่ ง แรกของประเทศ แห่ ง ที่ 5 ของอาเซี ย น ในพื้ น ที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล และนี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทาต่อไปเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
ภำพรวมด้ำนแรงงำน สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ปี 2562 พบว่าเป็น
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 151,962 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 149,292 คน คิดเป็นร้อยละ 98.24
ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,600 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และกาลัง
แรงงานรอฤดู ก าล จ านวน 70 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.05 ส าหรั บ ผู้ มี ง านท า 149,292 คน ในภาค
เกษตรกรรม 70,415 คน (ร้อยละ47.17 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มี
จ านวน 78,877 คน (ร้ อ ยละ 52.83 ของผู้ มี ง านท าทั้ ง หมด) เมื่ อ พิ จ ารณากลุ่ ม ผู้ ท างานนอกภาค
เกษตรกรรมสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1) สาขาการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด จานวน 25,747 คน 2) สาขาการผลิต
จานวน 10,764 คน 3) สาขาโรงแรมและอาหาร จานวน 9,916 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 7.21 และ
6.64 ของจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามลาดับ สาหรับสาขาการทาเหมืองแร่ เหมืองหินมี
ผู้ มีงานท าน้ อยที่ สุ ด จ านวน 73 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 0.05 จานวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้น ทะเบีย น
ประกันสังคมจังหวัดสตูล มาตรา 40 ณ เดือนธันวาคมปี 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 24,182 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.92 ของจานวนแรงงานนอกระบบในจังหวัดทั้งหมด
ที่มาของข้อมูล : เอกสารข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี 2563
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ข้อมูลพื้นฐำนสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
ที่ตั้ง : อาคารหอสมุดกลางชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล โทรศัพท์ : 074-772165-6 โทรสาร : 074-772167
บทบำทหน้ำ ที่ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นหน่ว ยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูป การศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอานาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมิ นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนิ นการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ นิเทศ และแนะแนว
การศึกษา ทุกระดับทุกประเภท
8. ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบั ติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆใน
จังหวัด
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บุคลำกร : จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จานวน
32 คน ประกอบด้วย
ตำรำงที่ 4 บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่ม
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
คุรุสภาจังหวัด
ลูกจ้าง
รวม

บุคลำกร (คน)
2
1
6
4
2
2
4
1
2
8
32

ข้อมูลพื้นฐำนทำงด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดสตูล
หน่ ว ยงานทางการศึกษา มี ภารกิจในการดาเนินการส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นา
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ครอบคลุมเนื้อที่ 7 อาเภอ 36 ตาบล 280 หมู่บ้าน ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งใน
รู ป แบบการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง ในจั ง หวั ด สตู ล มี
หน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 6 หน่ ว ยงาน และนอกสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่ว ยงาน มีส ถานศึกษา จานวน 5 94
สถานศึกษา จานวนผู้เรียนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 7

ตำรำงที่ 5 หน่วยงำนและสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดสตูล
ลำดับ

หน่วยงำน

หน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
- การศึกษาโดยครอบครัว
2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต16 (เฉพำะสตูล)
3 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
4 สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา)
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ)
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
- ปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
5 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
สตูล
6 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- สถานศึกษาของรัฐ
- สถานศึกษาของเอกชน
หน่วยงำนนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7 วิทยำลัยชุมชน
8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วิทยำเขตสตูล
9 สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
- เทศบาล
- องค์การบริหารส่วนตาบล (โรงเรียน)
- องค์การบริหารส่วนตาบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ลำดับ
หน่วยงำน
10
11

สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสตูล
กองร้อยตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 436
รวมทั้งสิ้น

สังกัด

จำนวน
สถำนศึกษำ

สพฐ.

167
118
41
8
12
2

สพฐ.
สพฐ.
สป.ศ
ธ

สป.ศ
ธ
สอศ.

อว.
อว.
สถ.

สังกัด
พศ.
ตชด.

275
25
15
211
9
15
7
5
3
2
1
1
121
1
6
1
113
จำนวน
สถำนศึกษำ
1
2
594

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 8

ตำรำงที่ 6 จานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จังหวัดสตูล จาแนกตามสังกัด
สังกัด/หน่วยงำน
1. กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล)
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
- การศึกษาโดยครอบครัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 (สตูล) (สพม.เขต 16)
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ)
สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (สช.สตูล)
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา)
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ)
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
- ปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล (กศน.)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- สถานศึกษาของรัฐ
- สถานศึกษาของเอกชน
2.ส่วนรำชกำรอื่น
กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล (สถจ.สตูล)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
- เทศบาล
- องค์การบริหารส่วนตาบล (โรงเรียน)
- องค์การบริหารส่วนตาบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล (พศจ.สตูล)
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 436 (ตชด.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

จำนวน
สถำนศึกษำ
181

จำนวน
นักเรียน/นักศึกษำ

จำนวน
บุคลำกร

167
118
41
8
12
2
275
275
25
15
211
9
15
7

27,823
17,381
10,416
26
10,104
1,067
36,949
36,949
11,909
7,588
16,628
393
431
4,537

2,346

5
3
2

3,332

268

121
1
6
1
113
1
2
2

9,742

600

31
172
845

9
23
159

677
95
2714
2,714
731
433
1,457
40
53
128

จำนวนสถำนศึกษำ
กศน.
สอศ.
1%
1%

สถจ.สตูลพศจ.สตู
ตชด.
อว. ล
21% 0%
0%

สพฐ.
31%

สช
46%

สพฐ.

สช

สอศ.

กศน.

สถจ.สตูล

ตชด.

พศจ.สตูล

อว.

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 9

ตำรำงที่ 7 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสตูล จาแนกตามสังกัดและประเภท
การศึกษา
หน่วยงำน

5,969
3,589
-

ประถม
ศึกษำ
19,454
243
8,480
138
-

7,219
48
16,825

2,061
124
30,500

ปฐมวัย

สพม.เขต16
สพป.สตูล
สศศ.สตูล
สช.สตูล
สอศ.
กศน.
วชช.สตูล
มรภ.สข.
วิทยาเขตสตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
ตชด.ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

ม.ต้น

ม.ปลำย ปวช.

ปวส.

5,642
2,374
353
4,512
1,981
-

4,462
207
2,916
- 2,321
2,418
-

970
-

462
31
15,355

31
10,003 2,352

970

อนุ
ปริญญำ
770
-

ป.
ตรี

พิเศษ

รวม

37
75

264
17,452
-

10,104
27,797
1,067
36,949
3,332
4,537
770
75

770 112

17,716

9,742
31
172
94,602

จำนวนนักเรียน
35,000

30,500

30,000

ชื่อแกน

25,000
20,000
15,000

16,825

17,716

15,355
10,003

10,000
5,000

2,352

970

770

112

-

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 10

ตำรำงที่ 8 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสตูล จาแนกตามสังกัด และ
ประเภทสายงาน
สังกัด

จำนวนบุคลำกร/ประเภทสำยงำน
สำยบริหำร

สพป.สตูล
สพม.เขต 16
สช.ในระบบ
อาชีวศึกษาสตูล
สศศ.สตูล
กศน.
ตชด
อุดมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สำยผู้สอน

161
31
217
12
2
7
2
3
435

สำยสนับสนุน

1688
563
944
163
68
85
16
100
3627

497
83
93
25
81
5
56
840

รวมทั้งสิ้น

2346
677
1161
268
95
173
23
159
4902

จำนวนบุคลำกร/ประเภทสำยงำน
สำยสนับสนุน, 840, 17% สำยบริหำร, 435, 9%

สำยผูส้ อน, 3627, 74%

สำยบริหำร

สำยผูส้ อน

สำยสนับสนุน

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 11

ตำรำงที่ 9 สถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จาแนกตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงำน
สพป.สตูล (เฉพาะสถานศึกษา)
สพม.เขต16 (เฉพาะสตูล)
สช.สตูล (เฉพาะสถานศึกษา)
สศศ.สตูล (เฉพาะร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42)
สถจ.สตูล (เฉพาะสถานศึกษา)
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

***หมำยเหตุ

เล็ก
58
4
9
1
1
2
75

กลำง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
99
1
1
5
3
21
7
3
1
5
2
130 14
4

รวม
159
12
40
1
8
1
2
223

1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 601 - 1,500 คน
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป
5. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพม. คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน
6. โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสพม. คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,499 คน
7. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสพม. คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน
8. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสพม. คิดจากจานวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป

118
0
0
0
15
1
0
2
136

41
0
0
0
1
1
0
0
43

0
0
0
0
12
0
0
0
12

0
0
0
0
1
3
0
0
4

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
12
0
0
8
0
0
0
20

รวม

มัธยมต้น –
มัธยมปลำย
พิเศษ

0
0
0
0
3
115
0
0
118

ประถม –
มัธยมต้น
ประถม –
มัธยมปลำย
มัธยมต้น

สพป.สตูล
สพม.เขต 16 (เฉพาะสตูล)
รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวม

อนุบำล ประถม
อนุบำล มัธยมต้น
อนุบำล –
มัธยมปลำย
ประถม

หน่วยงำน

เตรียม
อนุบำล

ตำรำงที่ 10 จานวนสถานศึกษาในระบบ จาแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา

0
0
0
1
0
0
0
0
1

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 12

159
12
1
1
40
121
1
2
337

หน่วยงำน
อาชีวศึกษาสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
รวม

ปวช.
1
0
0
1

ปวช. - ปวส.
4
0
0
3

ปวช. - ป.ตรี
1
0
0
1

อนุปริญญำ
0
1
0
1

ปริญญำตรี
0
0
1
1

รวม
5
1
1
7

จากตารางที่ 7 พบว่า จังหวัดสตูลมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวนทั้ ง สิ้ น 337 สถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ อนุ บ าลถึ ง
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของสถานศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับเตรียมอนุบาล
คิดเป็นร้อยละ 35.01 และระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 12.76 ตามลาดับ
ประชำกรวัยเรียนในจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จังหวัดสตูลมี
ประชากรที่มีช่ว งอายุ ร ะหว่าง 1 ปี ถึง 22 ปี จานวนทั้งสิ้ น 107,465 คน แบ่งเป็น เพศชาย จานวน
55,291 คน และเพศหญิง จานวน 52,174 คน ซึ่งเข้ารับการศึกษาในหน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาใน
จังหวัดสตูล จานวนทั้งสิ้น 94,602 คน คิดเป็นร้อยละ 88.03 ของจานวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูล
ทั้งหมด และหากไม่รวมนักเรียนในตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียนนอกระบบ จะมีจานวนนักเรียน 77,150
คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของจานวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด
ตำรำงที่ 11 จานวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุระหว่าง 1 - 22 ปี ในจังหวัดสตูล
ช่วงอำยุ
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี

เพศชำย
2,203
2,377
2,349
2,594
2,721
2,682
2,821
2,713
2,547
2,624
2,626
2,607
2,550
2,589
2,519
2,327

เพศหญิง
2,194
2,216
2,225
2,356
2,434
2,600
2,622
2,442
2,416
2,530
2,448
2,515
2,399
2,459
2,430
2,382

รวม
4,397
4,593
4,574
4,950
5,155
5,282
5,443
5,155
4,963
5,154
5,074
5,122
4,949
5,048
4,949
4,709
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ช่วงอำยุ
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
รวมทั้งสิ้น

เพศชำย
2,514
2,378
2,533
2,457
2,224
2,336
55,291

เพศหญิง
2,354
2,338
2,242
2,149
2,189
2,234
52,174

รวม
4,868
4,716
4,775
4,606
4,413
4,570
107,465

(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ตำรำงที่ 12 จานวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จาแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา
ม.ต้น

ม.ปลำย

ปวช.

ปวส.

5,969
3,589
7,219
48

ประถม
ศึกษำ
19,454
243
8,480
138
2,061
124

5,642
2,374
353
4,512
1,981
462
31
-

4,462
207
2,916
2,418
-

2,321
31
-

970
-

16,825

30,500

15,355

10,003

2,352

970

หน่วยงำน

ปฐมวัย

สพม.เขต16
สพป.สตูล
สศศ.สตูล
สช.สตูล
อาชีวศึกษาสตูล
กศน.จังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขต
สตูล

สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.
ที่ 436

รวมทั้งสิ้น

อนุ
ป.ตรี
ปริญญำ
37
770
75
770

112

พิเศษ

รวม

264
17,452
-

10,104
27,797
1,067
36,949
3,332
4,537
770
75
9,742
31
172

17,716

94,602

จากตารางที่ 12 พบว่า จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีมาก
ที่สุด จานวน 36,949 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จานวน 27,797 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 และ
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จานวน 10,104 คน คิดเป็นร้อยละ
10.68 ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 13 ร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจานวนประชากร ปีการศึกษา 2562
ระดับกำรศึกษำ

อำยุ
2-5
6 - 11
12 – 14
15 – 17
18 - 21

ประชำกร
นักเรียน
ร้อยละ
ปฐมวัย
19,272
16,836
87.36
ประถมศึกษา
31,071
30,514
98.21
มัธยมศึกษาตอนต้น
15,119
15,356
101.57
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
14,526
12,324
84.84
ปวส. / อนุปริญญา / ป.ตรี
18,510
1856
10.03
รวม
98,498
76,886
78.06
***หมำยเหตุ
1. ข้อมูลนักเรียน ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ข้อมูลประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนการศึกษานอกระบบ

จากตารางที่ 13 พบว่า จานวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดสตูล คิดเป็น ร้อยละ
78.06 ของจานวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด หากจาแนกตามระดับการศึกษาจะพบว่า
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจานวนมากกว่าประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12 – 14 ถึงร้อยละ
101.57 และเป็นอัตราสูงสุดเมื่อคิดเป็นร้อยละเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียน รองลงมาคือ ระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 98.21 และระดับปฐมวัยร้อยละ 87.36 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 14 สัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา

ปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

รัฐบำล
13,236
22,020
10,843
7,087
2292
968
770
112
57,328

จำนวนนักเรียน
เอกชน
3,589
8,480
4,512
2,916
13
16
0
0
19,526

รวม
16,825
30,500
15,355
10,003
2,305
984
770
112
76,854

สัดส่วน
รัฐบำล : เอกชน
79 : 21
72 : 28
71 : 29
71 : 29
99 : 1
98 : 1
100 : 0
100 : 0
75 : 25

***หมำยเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล และสถานศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ

จากตารางที่ 14 พบว่า สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จานวนทั้งสิ้น
76,854 คน แบ่งเป็นนั กเรี ยนในสถานศึกษาของรัฐ บาล จานวน 57,328 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และ
นักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน จานวน 19,526 คน คิดเป็นร้อยละ 25
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ตำรำงที่ 15 สัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(เฉพำะในระบบ)
7,585
2,321

สัดส่วน
รวม

ม.ปลำย : ปวช.

9,906

77 : 23

ตำรำงที่ 16 สัดส่วนของผู้เรียนเปรียบเทียบกับครูในจังหวัดสตูล
ที่
1
2
3

หน่วยงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- รร.รำชประชำนุเครำะห์ที่ 42
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

4

5
6
7
8
9
10
11

สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
- กำรศึกษำในระบบ (สำมัญศึกษำ)
- กำรศึกษำในระบบ (ศำสนำควบคู่สำมัญ)
- ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด (ตำดีกำ)
- ปอเนำะ
- กำรศึกษำนอกระบบ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 436
รวมทั้งสิ้น

นักเรียน
27,823
10,104
1,067
803
264
36,949
11,909
7,588
16,628
393
431
4,537

ครู
2,354
677
95
59
36
2,714
731
433
1,457
40
53
128

อัตรำส่วน
1 : 12
1 : 15
1 : 11
1 : 14
1:7
1 : 14
1 : 16
1 : 18
1 : 11
1 : 10
1:8
1 : 35

3,332
770

268
128
31
600
9
23
7,027

1 : 12
1:6
1:1
1 : 16
1:3
1:7
1 : 13

75

9,742
31
172

94,602

จากตารางที่ 16 พบว่า จานวนนักเรียนในจังหวัดสตูล มีจานวนทั้งสิ้น 94,602 คน
และมีจานวนครูผู้สอน จานวนทั้งสิ้น 7,027 คน เมื่อนามาคิดอัตราส่วนเปรียบเทียบจานวนนักเรียนต่อ
จานวนครูผู้สอนจะได้ทากับอัตราส่วน 1 : 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีอัตราส่วน
ครูต่อนักเรียนที่แตกต่างกันน้อยที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนธรรมจั กรวิทยา (วัดมงคลมิ่งเมือง) สังกัด
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนในจังหวัดสตูล
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จบ
ร้อยละ
นักเรียน
ชั้น
กำรศึกษำ กำรจบ
ทั้งหมด
ทั้งหมด กำรศึกษำ
ป.6 5,114
5,083
99.39

อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำชั้นป.6
ศึกษำต่อระดับชั้นม.1

ศึกษำต่อกศน.

ไม่ศึกษำต่อ

รวมทั้งสิ้น

4,928

154

1

5,083

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำชั้นม.3
จบ
ร้อยละ
ไม่ศึกษำ ไม่ศึกษำ
นักเรียน
ศึกษำต่อ ศึกษำ
ชั้น
กำรศึกษำ กำรจบ
ศึกษำ
ต่อ/
ต่อ/ไม่
ทั้งหมด
ระดับชั้น
ต่อ
อื่นๆ
ทั้งหมด กำรศึกษำ
ต่อกศน. ประกอบ ประกอบ
ม.4
ปวช.1
อำชีพ อำชีพ
ม.3 4,604
4,266
92.66
2,974
671
546
55
10
10

รวม
ทั้งสิ้น
4,266

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
จบ
ร้อยละ
นักเรียน
ชั้น
กำรศึกษำ กำรจบ
ทั้งหมด
ทั้งหมด กำรศึกษำ
ม.6

2,614

2,500

95.64

อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำชั้นม.6
ศึกษำต่อ ไม่ศึกษำ ไม่ศึกษำ
ศึกษำต่อ ศึกษำ
สถำบัน
ต่อ/
ต่อ/ไม่
ระดับ
ต่อ
อื่นๆ
กำร ประกอบ ประกอบ
มหำวิทยำลัย ปวส.
ศึกษำอื่น อำชีพ อำชีพ
1,556
151
289
78
18
408

รวม
ทั้งสิ้น
2,500

ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ชั้น

ปวช.3

จบ
นักเรียน
กำรศึกษำ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
488

396

ร้อยละ
กำรจบ
กำรศึก
ษำ
81.15

อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำชั้นปวช.3
ไม่ศึกษำ ไม่ศึกษำ
ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ
ศึกษำ
ต่อ/
ต่อ/ไม่ รวม
ระดับ
สถำบันกำร
ต่อปวส.
ประกอบ ประกอบ ทั้งสิ้น
มหำวิทยำลัย
ศึกษำอื่น
อำชีพ อำชีพ
39
256
11
20
70
396
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ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ชั้น

นักเรียนระดับชั้น
ปวส.2 ทั้งหมด

จบ
กำรศึกษำ
ทั้งหมด

ปวส.2

444

413

อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำชั้นปวส.2
ไม่ศึกษำ
ไม่ศึกษำ
ร้อยละกำร
ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อระดับ
ต่อ/
ต่อ/ไม่
จบ
สถำบันกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัย
ประกอบ ประกอบ
กำรศึกษำ
อื่น
อำชีพ
อำชีพ

93.02

103

3

53

254

รวม
ทั้งสิ้น

413

ระดับอนุปริญญำ
อัตรำกำรศึกษำต่อของนักเรียนจบกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ
นักเรียน อัตรำกำร
ร้อยละ
ไม่ศึกษำ ไม่ศึกษำ
ระดับ
จบ
ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ
ชั้น
กำรจบ
ต่อ/
ต่อ/ไม่ รวม
อนุปริญญำ กำรศึกษำ
ระดับ
สถำบันกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
ประกอบ ประกอบ ทั้งสิ้น
ทั้งหมด
ทั้งหมด
มหำวิทยำลัย
อื่น
อำชีพ อำชีพ
อนุปริญญา
163
163
100
39
2
90
32
163
ระดับปริญญำตรี

ชั้น
ปริญญาตรี

อัตรำกำรจบกำรศึกษำ
ไม่จบกำรศึกษำ

นักเรียนระดับ
ปริญญำตรี
ทั้งหมด

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

28

8

20

28

0

0

0

จบกำรศึกษำ

ร้อยละ
กำรจบ
กำรศึกษำ
100
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ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นายุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.
2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกั บอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
กับส่วนราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์เดิม จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปั ญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ ต่อการดาเนิ นการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่ อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายทีก่ าหนด
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒ นาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้ว ยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒ นาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้น ฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่ งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่ วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่ งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ า นการสร้ า งการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้ าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3
ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลั ก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสาหรับการดาเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
แผนแม่บทฯ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
(2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
(3) ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา
(4) จูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
(5) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทย นาเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
แผนแม่บทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง
ช่วงอายุต่าง ๆ
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(3) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
(5) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ
(6) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
(8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพในหลักสูตร
(9) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
(10) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
(11) จัดให้มีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการทางาน
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์
(13) วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์
รักการเรียน มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(14) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
(16) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสาคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
(17) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุ
(18) ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
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(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาเพิ่มขึ้น
(3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน
(4) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
(5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิ ธี ก ารสอน โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบใหม่ เ นื้ อ หาและทั ก ษะแบบใหม่
(6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหม่ให้เป็นผู้อานวยการการเรียนรู้
(7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(8) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
(9) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(10) มีอัตรากาลังครูอาชีวะที่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(11) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน
(12) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(13) ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ สามทักษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆ
(14) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
(15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
(16) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
(17) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(18) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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(19) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
(20) มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้นฐานสาหรับอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(21) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ
(22) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(23) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน
(24) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเท
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
(25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและส่งต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ
(26) ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
(27) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 15 พลังทางสังคม
(1) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากร
ทุกกลุ่มทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้า
(2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายระดับจังหวัดผ่านการ
ระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบสนับสนุน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โดยนาความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญา
มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
(5) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆโดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก – เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม
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แผนแม่บทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการโดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วหลากหลาย
ช่องทาง
(2) การปรับวิธีการทางานจาก ทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนดเป็นการให้บริการที่ให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
(3) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(4) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่
(5) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการ
(6) ปรับขนาดของภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งในส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
(7) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม
(8) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร ระบบการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง วาง
กฎระเบี ยบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ และเน้นการทางานแบบบู รณาการไร้รอยต่อ และเชื่อมโยงเป็ น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน
(9) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะใหม่ๆ
แผนแม่บทฯ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(1) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ
(3) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
(5) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
โปร่งใส
(6) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิต(เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน
(7) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการหลักเกณฑ์
ในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการที่เหมาะสม
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มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ไปเป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การ
ส่งเสริม กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” จะหมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มี
จุดหมายร่วมกันคือ ธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเป็นไปเพื่อ
1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา และให้หน่ว ยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและจัดทามาตรฐานขั้นต่าที่
จาเป็น โดยการกาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กาลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสาเร็จการศึกษา
2. ใช้เป็ น เป้ าหมายในการสนับ สนุนสถานศึกษาให้ ส ามารถดาเนินการต่าง ๆได้อย่า ง
สะดวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว
3. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการกากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะต้องธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
และมีคุณลักษณะ ได้แก่ (1) “ผู้เรียนรู้” เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าว
ทันยุ คดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีสุ นทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม” เป็นผู้มีทักษะ
ทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบู ร ณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลั กษณะผู้ ประกอบการเพื่อร่ว มสร้างสรรค์และพัฒ นานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองที่เข้มแข็ง”เป็นผู้มีความ
รักชาติ มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุด มการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติโดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
จัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้
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คุณลักษณะ
1. “ผู้เรียนรู”้

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุลสนใจ
เรียนรู้และกากับ
ตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ
ที่เหมาะสมตามช่วง
วัยได้สาเร็จ

รักและรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ชอบ
การอ่านมีความรู้
พื้นฐานทักษะ และ
สมรรถนะทางภาษา
การคานวณมีเหตุผล
มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี
มีสุนทรียภาพใน
ความงามรอบตัว

2. “ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม”

รับผิดชอบต่อการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล
การคิดสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ และ
การสื่อสาร และ
ความรู้รอบตัวด้าน
ต่างๆ

3. “พลเมืองที่
เข้มแข็ง”

สามารถแยกแยะผิด
ถูก ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองโดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่นเป็น
สมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม มีจิตอาสา
รักท้องถิ่นและ
ประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา
รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถชี้นาการ
มีเป้าหมายและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีทักษะการเรียนรู้
บริหารจัดการตนเอง รู้ทันการ
เป็นมีทักษะชีวิต มี
เปลี่ยนแปลง
ความรู้และ
ปรับตัวในโลกยุค
สมรรถนะที่จาเป็น
ดิจิทัลได้มีทักษะชีวิต
ต่อการสร้างสุขภาวะ ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
การศึกษาต่อ หรือ
ความรู้ความรอบรู้
การทางานที่
ด้านต่างๆและ
เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /
การทางาน/อาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน

อุดมศึกษา

มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
ปรับตัว ยืดหยุ่น
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตได้มีความ
เป็นผู้นา มีความรู้
ความรอบรู้ต่างๆมี
ปัญญารู้คิด สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะต่างๆ ใน
การสร้างงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อตนเองครอบครัว
และสังคม
มีทักษะการทางาน สามารถแก้ปัญหา
สามารถร่วแก้ปัญหา
ร่วมกัน ทักษะการ
สื่อสารเชิงบวก
สังคมการบูรณาการ
สื่อสาร มีความรอบรู้ ทักษะข้ามวัฒนธรรม ข้ามศาสตร์การ
ทางข้อมูล
ทักษะสะท้อนการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ
การวิพากษ์เพือ่ สร้าง เพื่อเพิ่มโอกาส และ
และดิจิทัล เพื่อ
นวัตกรรม และ
มูลค่าแก่ตนเอง
แก้ปัญหา มีการคิด สามารถ
สังคมและประเทศ
อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็นผู้ประกอบการได้
มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถนาความคิด
สู่
การสร้างผลงาน
ในลักษณะต่าง ๆ
มีความเชื่อมั่นใน
มีความเชื่อมั่นใน
กล้าต่อต้านการ
ความถูกต้อง ความ ความเท่าเทียม เป็น กระทาในสิ่งที่ผิด ให้
ยุติธรรมมีจิต
ธรรมในสังคม มีจิต คุณค่ากับความรู้
ประชาธิปไตย
อาสามีความกล้า
ความสามารถ
มีสานึกและความ
หาญทางจริยธรรม
เป็นพลเมืองที่
ภาคภูมิใจในความ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งร่วมมือ
เป็นไทย และ
กระตือรือร้นในการ สร้างสรรค์การ
พลเมือง
สร้างสังคมไทยและ พัฒนาตนเองและ
อาเซียน
โลกที่ยั่งยืนมีความ
สังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ซื่อสัตย์ในการ
ความขัดแย้งและ
ทางานเพื่อส่วนรวม สร้างสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก
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ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่ว งวัยของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ
หน่วยงานควรจัดทาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท
ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่แสดงถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่18 เมษายน 2560
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิ แห่งชาติสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้ส ามารถนากรอบคุ ณวุฒิ แห่งชาติไปปฏิบัติให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่ างถูกต้อง ซึ่งกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลั พธ์การเรียนรู้ของระดับ
“คุณวุฒิการศึกษา” ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ /ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา กับระดับการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เป็นแนวทางการกาหนดระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกัน ประกอบด้วยมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะเป็นไปเพื่อ
1. เป็นกลไกของการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
ของภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ โดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็น
สากล โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับนานาชาติ
2 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา ที่ จ าเป็ น ต่ อ การสร้ า ง
ศักยภาพกาลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ ข องต่ า งประเทศ อั น จะเป็ น กลไกสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านกาลังคนของประเทศ เสริมสร้างความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนย้ายกาลังคนและนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาค
4. ยกระดับคุณค่าของผู้มีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการ
เรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพที่หลากหลายของบุคคล
โครงสร้ า งกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น แกนกลาง
ในการอ้างอิงไว้ 8 ระดับ บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ (1) “ระดับคุณวุฒิ” ได้กาหนดระดับความสามารถ
หรือความสามารถในการปฏิ บัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ และ
ความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีข้อกาหนดขอบเขตที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก
จากระดับ 1 ถึงระดับ 8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกาลังคนในแต่ละกลุ่มสาขา
อาชีพ /วิชาชีพ (2) “ผลลัพธ์การเรียนรู้ ” ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ดังนี้
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ระดับ
(จากง่าย
ไปยาก)
1

2

3

4

5

6

7

ความรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ
ทักษะพื้นฐานในด้านงานอาชีพ ทักษะใน
- ความสามารถในการปฏิบัติงานประจา
การสื่อสารในการปฏิบัติงาน
การ
ตามขั้นตอนที่กาหนด
และการใช้ชีวิตในโลกของงาน
สื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะในการ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้
ปฏิบัติงานประจาที่ไม่มีความซับซ้อน
การกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ความรู้ในการสื่อสาร และสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ในการปฏิบัติงานพื้นฐาน
มาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งทักษะการคิด
หลักการและมาตรฐานที่กาหนด
ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
- ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดูแล
สร้างสรรค์
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ความรู้ในหลักการทั่วไปของงาน
ทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ีการ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
อาชีพ
เครื่องมือ และวัสดุขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ
แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
เฉพาะ และการวิเคราะห์เบื้องต้น
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน
รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษและ
ทักษะ
- ความสามารถในการให้คาแนะนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้
ในด้านความปลอดภัยที่เกีย่ วข้อง
พื้นฐาน
ในการสื่อสารเบื้องต้นได้
ที่ต้องใช้การตัดสินใจและการวางแผนใน
การแก้ไขปัญหา โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมในบางเรื่อง
- ประยุกต์ใช้วามรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานใน
บริบทใหม่ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคที่
ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัตงิ าน - ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพ
ให้เหมาะสมและความปลอดภัย ที่เชื่อมโยง แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
และความรู้ และเทคโนโลยี
กันในการทางานที่หลากหลาย
เปลี่ยนแปลง
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับที่
- ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
เชื่อมโยงกับการทางาน
ตนเอง และประสานงานเพื่อแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคย
ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึก ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปญ
ั หา - ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้
ภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การประสานและการประเมินผลในการ
- ความสามารถในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในบางครั้ง
ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
- แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลีย่ นแปลง
ทางอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ
เปรียบเทียบปัญหาภาษาอังกฤษ
อยู่ตลอดเวลา
ในงานอาชีพ
- สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเป็น
นามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วางแผนการบริหารและการจัดการใน
สาขาอาชีพ
ความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างเชิงลึก ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
- แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและคาดการณ์
ผลงานวิจัยด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการ ไม่ได้ พัฒนาและทดสอบวิธีการใหม่ๆ
ขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ และ
รวมทั้งหาคาตอบอย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
- สามารถให้ความคิดเห็น และรับผิดชอบ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มอี งค์ความรู้ ทั้งใน
การปฏิบัตแิ ละการบริหารจัดการ
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ระดับ
(จากง่าย
ไปยาก)
8

ความรู้
ความรู้ในระดับแนวหน้าอย่าง
เชี่ยวชาญสูงสุด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ
ริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์
ความรู้หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสน
ผลงาน
ทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ
- เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม่ หรือค้นหา
คาตอบใหม่ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม
- เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นา สามารถให้
ความคิดเห็นด้านความรู้ในวิชาชีพ เพือ่
การบริหารจัดการด้านงานวิจัยหรือ
องค์กร
และรับผิดชอบอย่างสาคัญในการขยาย
ความรู้และแนวปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสรรค์
แนวความคิด /กระบวนการใหม่ในวิชาชีพ

และ (3) “กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม /เทียบเคียง” เข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในส่วนของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานอาชี พ ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น
หลากหลาย และสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ต ลอดเวลา โดยอาจใช้ ก ระบวนการทดสอบ วั ด และประเมิ น ผล
กระบวนการการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กระบวนการ
การเทียบโอนประสบการณ์จากการทางาน การฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงจากการทางาน และกระบวนการ
การสะสมหน่ ว ยการเรี ย น (Credit Bank) เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาหรื อ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติ งาน สามารถได้รับการรับรองและยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
แผนการปฏิรู ปประเทศด้า นการศึกษา ที่คณะรัฐ มนตรีได้เห็ นชอบในหลั กการ เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นผู้นาเสนอ โดยมอบ
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปพิจารณาดาเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
รวมทั้ ง ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บแผนฯ ดั ง กล่ า วผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
เพื่อ ให้ ป ระชาชนทุก ภาคส่ ว น สถาบั น การศึ กษาต่า งๆ และหน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อ งที่ จะต้ องนาแผน
ไปปฏิบัติ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการอย่างสอดคล้องและเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา จะประกอบด้วย
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุม (1) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิต
ของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู (3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่
ถูกต้อง และ (4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรั พ ยากรด้ า นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ที่ประกอบด้วย (1) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (2) โอกาสในการได้รับเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน (3) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
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อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหมายถึง
การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่ อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้อง
ได้รับการยอมรับว่าสามารถเทียบเคียงกับประเทศชั้นนาอื่นๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัด การศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อง 3.3.1 – 3.3.3 ในข้างต้น
ทั้งนี้ มีแผนงานเพื่อการปฏิรู ปการศึกษา จานวน 7 แผนงาน ที่ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปภายใต้แผนงานฯ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดังนี้
(1) แผนงานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โ ดยรวมของประเทศโดยใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
(1.1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อ
การจัดการศึกษา
(1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
(1.5) การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
(2) แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
(2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(3.1) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(3.2) การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ
(3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือ ในสถานศึกษาที่
ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
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(4) แผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์
(4.1) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
(4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู
(4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
(4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
(4.5) องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) แผนงานการปฏิรูปการจั ดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
(5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบการเข้าศึกษาต่อ
(5.3) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
(5.4) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
(5.5) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(5.6) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(5.7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
(5.8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(6) แผนงานการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
(6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(6.2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) แผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
(7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data)
(7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัลความฉลาดรู้
สารสนเทศ ความฉลาดรู้สื่อเพื่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้กติกามารย าท
จริยธรรม เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
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แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้นาเสนอ โดยมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนงาน
/โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน และแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้านสั งคม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้าน
พลังงาน รวมทั้งมอบให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กรอบสาหรับให้การดาเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.
2563 – 2565) เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทั้ง 4 ข้อ คือ 1)
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้
พิจารณานาเป้าหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ฯที่มีความสาคัญสาหรับนามา
พิจารณากาหนดเป็นเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
1.3 มีร ะบบทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติที่ ได้รั บการปรั บปรุ งให้ ส ามารถประเมิ น
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
1.4 ครู บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรู ปการพัฒ นาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัด
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมาย
สาคัญ ได้แก่
2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
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2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ห รือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.3 เสริมสร้าง พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
2.4 เสริมสร้าง พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.7 ครู และผู้ เรี ย นในโรงเรีย นขนาดเล็ กในพื้ น ที่ห่ างไกล และโรงเรี ยนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิช าการ
ได้อย่างพอเพียง
2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึง และได้รับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน
2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่เน้นการสร้าง
สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ซึ่ ง มี แ ผนงานการปฏิ รู ป เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจั ดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
3.1 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย (ปฐมวัย)
3.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานใน
สถานประกอบการ
3.4 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง
3.5 คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและ
ระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
3.6 วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ที่นาไปใช้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทย
อย่างยั่งยืน
4. ปรั บปรุ งระบบการศึกษาให้มีประสิทธิ ภ าพในการใช้ทรั พยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ นภาพรวมของประเทศ โดยใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ใหม่
และกฎหมายลาดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรี ยน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
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ในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล
เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
4.1 คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย สามารถเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ได้ ต ามความต้ อ งการผ่ า นการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคน
ไทยที่มีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ย วชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
สมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
4.2 ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน มี ค วามร่ ว มมื อ ในการ
จัดการศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
4. 3 มี ร ะบบฐ านข้ อ มู ล ที่ เ อื้ อ ต่ อ การดู แ ลที่ เ ชื่ อ มโ ยงกั น ระ หว่ า งหน่ ว ยงา น
และมี การพั ฒ นาบุ คลากรที่เ กี่ย วข้ อง มี กลไกขั บเคลื่ อนและบู ร ณาการการทางานระหว่ างกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ
4.4 สถานศึ ก ษาของรั ฐ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารและ
จัดการศึกษา
4.5 ผู้ เ รี ย นในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เหมาะสม
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่การจัดการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ
4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอานาจ เพื่อรองรับรูปแบบใหม่
ทีแ่ ยกความรับผิดชอบด้านนโยบาย (Policy) ด้านกากับดูแลและส่งเสริม (Regulator)ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ
(Supporter) และด้านการดาเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator)
4.7 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี โ ครงสร้ า งที่ มี บ ทบาท หน้ า ที่ และอ านาจสอดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. 9 มี ร ะบบข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การระบบการศึ ก ษา
ครอบคลุมการจัดทาข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษา
ทั้งนี้ การบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในข้างต้น จะแบ่งเป็น
3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่ว น ระยะสั้ น หรื อภายใน 3 ปี และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปี
และมีประเด็นปฏิรูปที่มีลาดับความสาคัญสูงสุดและต้องดาเนินการให้บรรลุผลคือ
(1) ยกเครื่ อ งระบบการศึ ก ษาโดยการบั ง คั บ ใช้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแ ห่ ง ชาติ
ฉบับใหม่ รวมทั้งกฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(2) บุ ก เบิ ก นวั ต กรรมของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ โรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ย น หรื อ การจั ด
การศึ กษาในระดับ พื้น ที่ โดยให้ โ รงเรี ย นเป็นศู นย์ก ลางของการยกระดับ คุณภาพของการศึกษา ผ่ า นการ
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ขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนิน การ
ของสถานศึกษา
(3) น าเสนอแนวทางการปรั บ หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไปสู่ หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ และรู ปแบบการปรับหลักสู ตรในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดตั้งสถาบัน
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พั ฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ
(4) สร้ า งดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
นาความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อ การผลิ ต และพั ฒ นาความเป็ นครู ส าหรับ ครูรุ่ นใหม่ และพัฒ นาบั ณฑิ ต ครู ที่มี อ ยู่ใ ห้ ต รงตาม
ความจาเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสาหรับท้องถิ่นที่ขาดแคลน
(6) ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นร่ า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
ประเด็นสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
กรอบส าหรั บ การด าเนิ น งานไปสู่ เ ป้ า หมายในภาพรวมของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.)
ในช่ว งระยะเวลา 3 ปี แรก (พ.ศ. 2563 – 2565) จะมีค วามสอดคล้ องกั บเป้า หมายของแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ 11 ด้าน ซึ่งปรากฏตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการเมื อ ง ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้า ใจที่ ถูก ต้อ งเกี่ ย วกับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็น ประมุ ข
การมี ส่ ว นร่ ว ม รู้ จั ก ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง รวมทั้ ง พรรคการเมื อ งด าเนิ น กิ จกรรมโดยเปิ ด เผย
และตรวจสอบได้ และพั ฒ นาเป็ น สถาบั น การเมื อ งของประชาชน โดยมี ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ศธ. คื อ
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งและพลโลก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องบนความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
2. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
จั ดองค์ กรภาครั ฐ ให้ เ ปิ ดกว้า งและเชื่อ มโยงข้ อมูล กัน มี โ ครงสร้างองค์กรที่เ หมาะสม สามารถปฏิ บัติ งาน
เพื่อประชาชนโดยยึ ด การดาเนิ น งานเชิงพื้นที่เป็นหลั ก บริห ารจัดการและบริการประชาชนให้ เป็นดิจิทั ล
สรรหาและรักษาไว้ซึ่งอัตรากาลังคนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
คือ การปรับปรุงโครงสร้างของ ศธ. ให้มีประสิทธิภ าพ โดยกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค ดาเนินการ
พัฒนาและขยายผลสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาของ ศธ. เข้ากับระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นกฎหมาย ที่ มี เป้ าหมายเพื่อ ให้ มี การปรั บปรุ งกฎหมาย
ให้ มี ค วามเป็ น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ หลั กนิ ติ ธ รรม ทั นสมั ย สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทา
และเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ ให้ ส อดคล้ องกับ รั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อให้การดาเนินงาน
ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก
การบั งคั บ ใช้กฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด พัฒ นาระบบสอบสวนคดีอ าญาที่มี การตรวจสอบและถ่ว งดุล ระบบ
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ มีม าตรฐาน และมีก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มุ่ ง อ านวยความยุ ติ ธ รรม โดยมี ป ระเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ที่ขาดโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา เช่น ผู้ถูกคุมขังในสถานคุมขัง
5. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของประเทศ และมีการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
ระบบมาตรฐานและนวั ต กรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ ของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ พัฒนา
มาตรฐานหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม
โครงการทวิภาคี ทั้งในส่ วนของผู้เรีย น ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
6. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี เ ป้ า หมาย
เพื่อรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการ
พั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการปั ญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สถาบันการศึกษา ผู้ เรียน
มี ค วามรู้ ทั ก ษะการวิ จั ย และการพั ฒ นาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรป่ า ไม้ สถานศึ ก ษา ผู้ เรี ย น
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ Zero waste และการพัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ
7. แผนการปฏิรู ปประเทศ ด้า นสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้ระบบบริการปฐมภูมิ
มีความครอบคลุม มีข้ อมูลสารสนเทศจั ดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุ ข
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
บนหลักการสร้างนาซ่อม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่จะช่วยยกระดับ
การรู้ ห นั ง สื อ และทั กษะด้านสุ ขภาพ นาไปสู่ การปรับวิ ธีการสอนและหลั ก สู ตรด้ ว ยกระบวนการส่ ง เสริ ม
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ความรอบรู้สุขภาพตั้งแต่ปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พร้อมเข้าสู่วัยเรียนการยกระดับปฏิสัมพันธ์
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
8. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มี เ ป้ า หมาย
เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกากับที่มีความชอบ
ธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสถียรภาพของการแสดงออก และ
การรับรู้ของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนในทุกระดับชั้น และความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
9. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นสั ง คม ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ค นไทยมี ห ลั ก ประกั น
ทางรายได้ในวัยเกษียณ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่มีการแบ่ งแยก ภาครั ฐ มีข้อมูล และสารสนเทศด้านสั งคมที่บูรณาการ และให้ ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ลดความเหลื่อมล้าของผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่ างเท่าเทีย ม และส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างอาชีพและ
การมีงานทา ผู้ เรี ยนมีจิ ตอาสา มีส านึกรักชุมชนบ้านเกิด และสามารถนาความรู้มาพัฒ นาชุมชนบ้านเกิด
ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
10. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นพลั ง งาน ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
การบริ ห ารจั ดการเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนด้านพลังงาน และกาหนดทิศทาง
การพั ฒ นาและการลงทุ น เทคโนโลยี ใ หม่ ของประเทศ รวมทั้ งบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งานมี ธ รรมาภิ บ าล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ
สร้ างทัศนคติ ความรู้ และปลู กฝั งให้ผู้ เรี ยนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็ นคุณค่าของการประหยัดการใช้
พลังงาน และเห็นความสาคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม
11. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีเ ป้ าหมายเพื่ อให้ ป ระเทศมี มาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริห ารจั ดการของหน่ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และยกระดับ
การใช้มาตรการทางวินัย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียน
ในสถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็นโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัดมีการดาเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันและลงโทษผู้กระทาการทุจริตอย่างเคร่งครัด
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2589 จานวน 23 ฉบับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง
กับขอบเขตอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
และในส่ ว นที่ กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป็ น หน่ ว ยสนั บสนุ น ประกอบกั บได้ป ระเมิ น สถานภาพของกระทรวง
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ศึกษาธิการจากผลการดาเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2569 – 2562) จึงสามารถกาหนดยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอื้อต่อการสร้างความพร้อม
ส าหรั บ การบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอนาคตช่ ว ง 5 ปี ต่ อ ไป
(พ.ศ. 2566 – 2579) ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จะประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
6. ผู้ เรีย นในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
วิสัยทัศน์
“กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวางระบบเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ - ทั ก ษะ มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ
บ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา
ที่บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อดาเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
“ผู้ เ รี ย น” หมายถึ ง เด็ ก ปฐมวั ย เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย
ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และ 2) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /
ทักษะชีวิตและอาชีพ
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“มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง” หมายถึ ง 1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ ชาติ บ้ า นเมื อ ง
2) ยึดมั่นในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน
ของตน
“มีพื้น ฐานชีวิต ที่มั่น คง มีคุณ ธรรม” หมายถึง 1) รู้ จักแยกแยะสิ่ งที่ผิ ด – ชอบ /ชั่ ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานท า มีอ าชี พ ” หมายถึ ง 1) การฝึ ก ฝนอบรมในสถานศึก ษาต้อ งมุ่ งให้ เ ด็ก เยาวชน
รักการทางาน สู้ งาน อดทนทางานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลั กสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทา
“เป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง ” หมายถึ ง การเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชาติ มี จิ ต อาสา
การอยู่ ร่ว มกัน และยอมรั บ ความแตกต่างในสังคมไทยบนหลั กการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
วิช าชีวิต และสุ ข ภาวะที่ดี มี ทักษะการคิด วิเ คราะห์ คิด สั งเคราะห์ คิด ในเชิงสร้า งสรรค์ และแก้ ไขปั ญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21
มีคุณธรรมจริย ธรรมและมีจิตอาสา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การดาเนินชีวิต ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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รวมทั้ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งมี แผนการพัฒ นาและการใช้อัต ราก าลั ง ครูใ ห้ มี ประสิ ทธิ ภ าพโดยเฉพาะครูร ะดับ ปฐมวัย ครูร ะดั บ
อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิ ตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ
โดยมี คุ ณภาพ มี ส มรรถนะ มี ทัก ษะในการปฏิ บั ติง านตามมาตรฐานวิช าชีพ ผู้ มี ค วามสามารถพิเ ศษด้ า น
พหุ ปั ญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพื่อฝึ กอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในเชิงพาณิชย์
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สถานศึ ก ษาในภู มิ ภ าค/ชนบท ได้ รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รั บ โอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวม ทั้ง
มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษาเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะ
ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน
แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบั น และสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา
มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่าตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ดาเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนาไปใช้สาหรับการประกอบ
อาชีพได้
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วิเคราะห์สภาพ และสถานการณ์การจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล
(SWOT Analysis)
1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)
ระบบบริการ
(Service)

บุคลากร
(Man)

การเงิน
(Money)

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

สพป.สตูล มีผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างชัดเจน

โครงสร้างองค์กรของ สช, ศพด. , ร.ร.
ตชด. ไม่มีตาแหน่งนักวิชการศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ ในการดูแลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอายุ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของ
ระหว่าง 2-6 ขวบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง
ทางราชการ มีหลายขั้นตอน ทาให้ไม่
จังหวัดสตูล
สะดวกในการดาเนินการและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยู่ในระดับ 1. เด็กปฐมวัยมีโภชนาการ สูงดี สมส่วน
ที่น่าพอใจ (มากกว่าร้อยละ 90)
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60)
2. ครูปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนาการจัด 2. ครูปฐมวัยบางส่วนไม่มีวุฒิการศึกษา
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
ปฐมวัย
3. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
ปฐมวัยมีน้อย
4. จานวนครูต่อเด็กไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 1 : 5 หรือ 1 : 10
1. ศพด.ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณอย่าง 1. งบประมาณสนับสนุนขึ้นอยู่กับ
พอเพียงและทั่วถึง
ส่วนกลางต้นสังกัดในการจัดสรร
2. ศพด.ได้รบั การสนับสนุน/อุดหนุน
2. ศพด.ตั้งอยู่ที่ดินที่ไม่มีเอกสิทธิ์ จึงไม่
งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่าง สามารถของบประมาณในการก่อสร้างหรือ
พอเพียง
ขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอนได้
3.การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของ
สช.ยังมีไม่พอ

การบริหารจัดการ
(Management/
Method)

การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรที่กากับดูแลเรื่องการศึกษาปฐมวัย
มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจัดการ
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วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็นข้อมูล

โอกาส (O)

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)

การเมือง / นโยบาย
(P-Politics/Policy)

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ปกครองได้
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทาให้
ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
อย่างหลากหลาย ทาให้เกิดสภาพคล่องทาง
งบประมาณ จึงส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ที่
จะสนับสนุนการศึกษาของบุตรได้มากขึ้น

การเปลีย่ นแปลงผู้นาทางการศึกษาบ่อยทา
ให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจ
(E-Economics)

สังคม
(S-Socio-culture)
เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)
กฎหมาย
(L-Legal)

สิ่งแวดล้อม
(E- Environment)

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร มี
รายได้เฉลี่ยต่า จึงส่งผลกระทบในการ
สนับสนุนการศึกษาของบุตร

องค์กร/ชุมชน/ครอบครัว ให้ความสาคัญและ ค่านิยมของผู้ปกครองที่เปลี่ยนไป เช่น
มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย
การส่งเด็กเข้าไปเรียนในชุมชนเมืองมากขึ้น
มีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น ส่งผลให้เด็กได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ต้อง
มีวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับการเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ต้องใช้งบประมาณจานวนมากใน
การจัดหา
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี การเปลีย่ นแปลงนโยบายการจัดการศึกษา
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน ของรัฐบ่อยครั้ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
การจัดการศึกษา ทาให้ประชาชนมีโอกาส
ปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า และเกิด
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต
ความสับสนในทางปฏิบัติ
จังหวัดสตูลมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น
อุทยานธรณีโลก

สภาพแวดล้อมบางพื้นที่รอบตัวเด็กมีความ
เสี่ยงต่อยาเสพติดและมีความเสี่ยงต่อการ
ติดโรค

2. ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)
1. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)

2. มีนโยบายการทางานที่ชัดเจน
3. หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
มีนโยบายและทิศทางการทางานทีช่ ัดเจน

จุดอ่อน (W)
1. ศธจ.ไม่มสี ถานศึกษาในสังกัด ทาให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือ
2. การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยทาให้ทิศทาง
ของการทางานไม่ต่อเนื่อง
3. ตาแหน่งบุคลากรสายบริหารว่างเว้น
เป็นเวลานาน (สช.)
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

4. ผู้นาองค์กรมีนโยบายในการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วน
1. มีระบบการรับ – ส่งเอกสารทาง
ดิจิตัล แพลตฟอร์ม
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
คาปรึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ของ
นักเรียน
ระบบบริการ
(Service)

บุคลากร
(Man)

การเงิน
(Money)

1. นักเรียนยังไม่ค่อยใช้บริการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้ปกครองยังไม่ค่อยยอมรับในการคัด
กรองบุตรหลาน ให้เป็นเด็กพิการบาง
ประเภท เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD) เป็นต้น
3. มีระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
3. การให้ความรู้ในด้านสุขศึกษา
เพื่อคัดกรองนักเรียนทีม่ ีฐานะยากจน ให้ เพศศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์
ได้รับทุนสนับสนุนการเรียน
ระหว่างเรียน
4. มีระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียน 4. ข้อมูลทางการศึกษาในภาพรวมของ
เรียนรวม เพื่อคัดกรองนักเรียนพิการเรียน จังหวัดยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุมและ
รวม ให้ได้รับทุนสนับสนุน
ทันสมัย
5. มีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ (Zoom
Video conference)
1. นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคม
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุข
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ป.3 ม.3
และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 จานวน 5
รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ในทุกรายวิชา
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
เต็มศักยภาพ
ป.3 ปีการศึกษา 2562 ใน 2 รายวิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 2 รายวิชา
3. ผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน
(RT) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. การขาดแคลนอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา บางส่วนสอนไม่ตรงตามวิชาเอก
1. งบประมาณที่จดั สรรเพียงพอต่อการ
1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนได้รบั อนุญาตให้จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

วัสดุและอุปกรณ์(Material)

การบริหารจัดการ
(Management/ Method)

1. การบริหารจัดการในโรงเรียนใช้หลัก
ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2. หน่วยงานทางการศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ใน
การจัดการศึกษาของจังหวัดสตูล

จุดอ่อน (W)
1. ขาดแคลนอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน
2. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนไม่เพียง เพียงพอ
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่
สามารถแก้ปญ
ั หาในพื้นที่ได้

วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็นข้อมูล

โอกาส (O)

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)

การเมือง / นโยบาย
(P-Politics/Policy)

1. รัฐมีสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
-เรียนฟรี 15 ปี
-อาหารเสริมนม
- อาหารกลางวัน
2. นักเรียนได้รับทุนต่าง ๆ ในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต้

1. นโยบายการศึกษาเปลีย่ นแปลงบ่อย

เศรษฐกิจ
(E-Economics)
สังคม
(S-Socio-culture)

เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)

กฎหมาย
(L-Legal)

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น
1. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างไทย –
อิสลาม จีน คริสต์

1. เด็กสามารถหาความรูไ้ ด้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ลดโอกาสในการติดเชื้อโดยการจัดการ
เรียนสอนออนไลน์
3. ระบบCloud สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้
ตลอดเวลา
1. มีระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เอื้อต่อ
การบริหารจัดการทางด้านการศึกษาเพิ่ม
สิทธิและโอกาสให้กับผู้เรียน

2. ไม่มีหน่วยงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ในแต่ละหน่วยงานในจังหวัดสตูล จึงเกิด
ความไม่เป็นเอกภาพ
1. รายได้ประชากรน้อย
2. รายได้ผู้ปกครองขึ้นอยู่กับการเกษตร
1. พ่อแม่วัยรุ่นทาให้เกิดการหย่าร้าง
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเนื่องจากต้อง
ทางานหาเลี้ยงครอบครัว
4. ปัญหาคุณแม่วัยใส
1. ความเลื่อมล้าด้านการเข้าถึงในระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. เด็กใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดไม่เกิด
ประโยชน์
3. ไม่มีแฟลตฟอร์มเพื่อตอบโต้ระหว่าง
ครูกับเด็ก เพื่อรองรับการสืบค้นความรู้
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

สิ่งแวดล้อม
(E- Environment)

โอกาส (O)

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)

2. พรบ.พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล รองรับ
การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่
1. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
1. มรสุม / น้าท่วม รร.บางแห่ง
2. Satun Geopark เป็นแหล่งเรียนรู้
2. ควันอินโด คุกคามสุขภาพ
3. การสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูน้อย

ระดับการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)
ระบบบริการ
(Service)

บุคลากร
(Man)

การเงิน
(Money)

วัสดุและอุปกรณ์(Material)

การบริหารจัดการ
(Management/ Method)

จุดแข็ง (S)
1.โครงสร้างการแบ่งงานตามภาระงานมี
ความชัดเจน
1.มีความพร้อมของระบบบริการ
อินเทอร์เน็ต และสถานที่บริการ

1.บุคลากรใน สนง.และบุคลากรในพื้นที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้เต็มความสามารถและ
ปฏิบัติงานตามข้อจากัดได้เป็นอย่างดี

1.มีระบบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ

จุดอ่อน (W)
1.บุคลากรมีไม่ครบตามกรอบ
โครงสร้าง
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามจุด
บริการไม่เพียงพอ
2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวิธีเรียน/รูปแบบการศึกษา
กศน.
1. ขาดครูผสู้ อนเฉพาะด้านสอนไม่ตรง
วุฒิการศึกษา
2. บุคลากรประจาสานักงานขาดขวัญ
และกาลังใจ ในเรื่องความก้าวหน้า
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ต่ากว่าเกณฑ์
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไป
ตามระเบียบ
1.ครุภณ
ั ฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

1.บุคลากรใน สนง.และบุคลากรในพื้นที่
สามารถบริหารจัดการและใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ได้ดี ตามข้อจากัดของจานวนและ
ความต้องการ
1.มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และ
1.มีภาระงานเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
ภายนอกค่อนข้างเยอะ ส่งผลต่อการ
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีระบบ E-Office , ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
E-Budget DMIS
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

2. แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับภาคี
เครือข่ายมีความชัดเจนไปในแนวเดียวกัน
3. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การเมือง / นโยบาย
(P-Politics/Policy)

เศรษฐกิจ
(E-Economics)

สังคม
(S-Socio-culture)

เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)
กฎหมาย
(L-Legal)
สิ่งแวดล้อม
(E- Environment)

โอกาส (O)

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม
(T)
1. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสาคัญต่อสภาพ 1.ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
ปัญหาในพื้นที่
2. มีนโยบายที่สอดคล้องกับบริบท และการ
ทางาน
3. เปิดโอกาสให้กศน.จัดการศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งสามัญ อาชีว และอาชีพระยะ
สั้น
1. ผู้เรียนมีภาระหน้าที่ต้องหาเลี้ยง
ชีพส่งผลต่อการศึกษา
2. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อ
การเข้าเรียนของผู้เรียน
3.นักศึกษามีการอพยพย้ายถิ่นฐาน
บ่อยครั้ง ทาให้มีเวลาพบกลุ่มไม่
เพียงพอ
1.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมนอกห้องเรียนในสังคม 1. ความแตกต่างของผู้เรียนในช่วง
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมค่อนข้างหลากหลาย
อายุ/พื้นฐานทางครอบครัว/
สภาพแวดล้อมทางสังคม/พื้นฐาน
การศึกษา
2. ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็น
2. กรอบความคิดของผู้เรียนบางส่วน
อย่างดี
ที่ยังไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษา
3. ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน
อื่น
1.มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอน
1.เปิดโอกาสให้ทุกคน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
เข้าถึงการศึกษา
1.มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในพื้นที่เช่น
อุทยานธรณีโลกสตูล อาชีพในชุมชนเป็นต้น
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เด็กด้อยโอกาส
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)

ระบบบริการ
(Service)

บุคลากร
(Man)

การเงิน
(Money)

วัสดุและอุปกรณ์
(Material)

จุดแข็ง (S)
1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน

จุดอ่อน (W)
1. มีการเปลีย่ นผู้บริหารบ่อยมีผลต่อ
นโยบายการบริหาร

2. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสตูล
มีหลักสูตรและรูปแบบในการบริหารที่
หลากหลายตรงตามความต้องการจาเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล มีแหล่งเรียนรู้
อาคารสถานที่ หน่วยบริการประจาอาเภอ
พร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนจนมีความพร้อม
เข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จัด
การศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาที่เท่าเทียม ให้มีความสามารถที่
หลากหลาย มีทักษะการดารงชีวิตสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้
1. บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและออก
กลางคัน
2. ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่มีวุฒิ 2. นักเรียนบางส่วนที่จบการศึกษา
การศึกษาพิเศษ หรือผ่านการอบรมด้าน
ภาคบังคับ และนักเรียนทีผ่ ่านการ
การศึกษาพิเศษ
เตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ไม่ได้รับการศึกษาต่อ และไม่มี
อาชีพ
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความตั้งใจ 3. ผลประเมินทางวิชาการระดับชาติ
มีความเมตตาและเสียสละในการ
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปฏิบัติงาน
4. มีการส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 4. บุคลากรมีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอนมาก
5. บุคลากรบางคนสอนไม่ตรงเอก
1. ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดอย่าง
1. การระดมทรัพยากรยังไม่
ต่อเนื่อง
หลากหลาย
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากหน่วยงานภายนอก
1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย
1. อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีนักเรียนย้ายเข้าหลังจาก
การจัดสรรงบประมาณ
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

การบริหารจัดการ
(Management/Method)

จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
2. มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง 2. อุปกรณ์การบริหารทางกายภาพไม่
เรียนรูภ้ ายในที่เพียงพอเอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอต่อการให้บริการ
3. ใช้งบประมาณจานวนมากในการ
ดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษาอาคาร
สถานที่
1. การบริหารจัดการใช้หลัก ธรรมาภิบาล 1. มีการโยกย้ายของบุคลากรส่งผล
ต่อการบริหารจัดการ
2. มีการวงแผนการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างอย่างเป็นระบบ
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับภาคี
เครือข่ายชัดเจน

วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็น

โอกาส (O)

การเมือง/นโยบาย
(P-Politics/Policy)

1. มีนโยบายสนับสนุนการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาสต่อเนื่องตลอดชีวิต
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เศรษฐกิจ
(E-Economics)

สังคม
(S-Socio-culture)

1. ได้รับโอกาสและการสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน
2.จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)

1. ได้รับการสนับสนุนสื่อและ
เทคโนโลยีจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
โปรแกรมสาเร็จรูปที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม
(T)
1. นโยบายขาดความต่อเนื่องตามการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
1.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน
2.มีแรงงานอพยพย้ายถิ่นและ
ผู้ปกครองย้ายที่ทางาน ส่งผลต่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและนักเรียน
หยุดเรียนกลางคัน
1.บุคคลทั่วไปยังขาดความรูค้ วาม
เข้าใจ ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส
2.ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อการจัด
การศึกษาของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส
3. ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้เด็กพิการ
ได้รับการเรียนต่อ เมื่อผ่านการเตรียม
ความพร้อม
1. การเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ต่อผูเ้ รียน
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ด้าน/ประเด็น

โอกาส (O)

กฎหมาย
(L-Legal)

1. มีกฎหมายคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนและกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส
1. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ที่เอื้อต่อการศึกษา

สิ่งแวดล้อม
(E-Environment)

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม
(T)
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการ ทาให้
เข้าถึงโอกาสได้ไม่เต็มที่
1. ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลมีความ
ยากลาบากในการเดินทางเข้ารับ
บริการ

2. ที่ตั้งของหน่วยงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคม
สะดวก

ระดับอาชีวศึกษา
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)

1. โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจนส่งผลให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
1. สถานศึกษาอาชีวะจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาให้เลือก
หลากหลาย (วิทยาเทคนิคสตูล เปิดระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์)
2. มีความพร้อมในการบริการศูนย์ซ่อมสร้าง
อาชีพเพื่อชุมชนและสังคม
3. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถ
ให้บริการการจัดการศึกษากับนักศึกษาที่มา
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/ต่างจังหวัด

1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา
บ่อย
1. ระบบ ศธ.02 ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์เกิดขัดข้องในบางช่วงเวลา

ระบบบริการ
(Service)

บุคลากร
(Man)

4. สถานศึกษาสามารถเปิดบริการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของ
ชุมชน/ผู้เรียน
5. สถานศึกษาอาชีวมีเขตบริการครอบคลุม
ทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดสตูล
1. ผลการทดสอบ v-net ของนักเรียน
นักศึกษา มากกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ

1. มีอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
สูง
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)
2. การผลิตนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ โดย
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีร้อยละการมี
งานทาค่อนข้างสูง กระจายอยู่ในพื้นที่
ภาคใต้
3. ประชาชนวัยทางานให้ความสนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตรสายอาชีพเพิ่มขึน้ เพื่อนา
ความรู้ไปใช้ในการทางาน
4. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มี
อัตราการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ค่อนข้างสูง

การเงิน
(Money)

วัสดุและอุปกรณ์(Material)

การบริหารจัดการ
(Management/ Method)

1. ค่าหน่วยกิตของนักศึกษาระดับ ปวส./
ปริญญาตรี ในสถานศึกษาอาชีวถูกกว่าใน
ระดับอุดมศึกษา

จุดอ่อน (W)
2. นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลขาด
ความสนใจ/แรงจูงใจในการเรียนสาย
อาชีพ
3. ขาดแคลนครู/บุคลากรทางการศึกษา
ที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
4. ขาดขวัญและกาลังใจในการสอบ
บรรจุเข้ารับราชการในสถาบันอาชีว
5. ครู/บุคลากรทางการศึกษามีการ
โยกย้ายบ่อย
1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ
วัสดุฝึก/อุปกรณ์/ครุภณ
ั ฑ์ที่ทันสมัย

2. การโอนเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการล่าช้า
1. สถานศึกษามีหอพักสาหรับให้นักศึกษา 1. วัสดุไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
พักนอน
การสอน
2. ครุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและเกิดการชารุด
3. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
1. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิด 1. ประชาสัมพันธ์ในการเรียนสายอาชีพ
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและทุกภาค ไม่ทั่วถึง
ส่วน
2. มีทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสาเร็จ
2. สายบังคับบัญชาในสถานศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่อนข้างซับซ้อน

วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การเมือง / นโยบาย
(P-Politics/Policy)

โอกาส (O)
1. นโยบายกระทรวงศึกษาให้เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญในอัตรา
50:50
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนการศึกษาด้านอา
ชีวเพิ่มขึ้น โดยมีการรับรองให้ผ่านจาก
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)
1. นโยบายจากต้นสังกัดมีการเปลีย่ นแปลง
บ่อยทาให้ไม่มีความต่อเนื่อง
2. ต้นสังกัดไม่เปิดสอบบรรจุข้าราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษามาเป็นระยะ
เวลานาน
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล
เศรษฐกิจ
(E-Economics)

สังคม
(S-Socio-culture)

เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)
กฎหมาย
(L-Legal)

สิ่งแวดล้อม
(E- Environment)

โอกาส (O)
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กบั ภาค
การเกษตรเป็นหลัก

ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)
1. สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด
สาหรับให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์/
ทางานค่อนข้างน้อยในบางสาขา ทาให้
วิทยาลัยต้องส่งนักศึกษาไปฝึกงานใน
ต่างจังหวัด ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
เช่น สาขาช่างยนต์ กลเรือ การโรงแรม
เป็นต้น
2. รายได้ผู้ปกครองในจังหวัดสตูล
ค่อนข้างน้อย
3. ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่าและ
ต้นทุนการผลิตสูง
1. ชุมชนโดยรอบให้ความร่วมมือในการจัด 1. ผู้ปกครองมีทัศนคติด้านลบต่อการเข้า
การศึกษา
เรียนสายอาชีพ
2. กลุ่มแรงงานทุกกลุ่มมีทักษะฝีมอื
แรงงานต่ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังทุกด้าน
3. จังหวัดสตูลมีหนีส้ ินต่อครัวเรือน
ค่อนข้างสูง
1. ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเครือ่ งมือและ 1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการ
ตลอดเวลา ทาให้สถานศึกษาต้องปรับตัว
สอน
ตลอดเวลา
1. กฎหมายให้ความคุ้มครองแรงงานที่ไป
1. นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคีบางหลักสูตร
ทางานในต่างประเทศ
เช่น หลักสูตรเครื่องกลเรือ ต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ใบประกาศ
ประกอบการฝึกงาน
1. จังหวัดสตูลมีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็น 1. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ธรรมชาติในจังหวัดสตูลให้บุคคลภายนอก
รับรู้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัด
ใกล้เคียง

ระดับอุดมศึกษา
วิเคราะห์สภาพภายใน
ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

การจัดโครงสร้างองค์กร
(Structure)

หน่วยงานมีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่
ชัดเจน
หน่วยงานมีระบบบริการบุคลากรภายใน
นักศึกษาและบุคลากรภายนอก ทีค่ รบถ้วน
ทันสมัย

ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง

ระบบบริการ
(Service)
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ด้าน/ประเด็นข้อมูล

จุดแข็ง (S)

บุคลากร
(Man)

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
สายงานสอน

การเงิน
(Money)

มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

วัสดุและอุปกรณ์(Material)
การบริหารจัดการ
(Management/ Method)

มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม ทันสมัย
1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของพื้นที่

จุดอ่อน (W)
1.บุคลากรที่เลื่อนระดับไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2.บุคลากรขาดความมั่นคง ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนงานขาดความต่อเนื่อง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
1.ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
บางส่วนยังไม่ได้รับการตีพมิ พ์และ
เผยแพร่

2.มีศูนย์บริการ ศูนย์การเรียนรู้ทคี่ รอบคลุม
ตามความต้องการของชุมชน

วิเคราะห์สภาพภายนอก
ด้าน/ประเด็นข้อมูล
การเมือง / นโยบาย
(P-Politics/Policy)
เศรษฐกิจ
(E-Economics)
สังคม
(S-Socio-culture)
เทคโนโลยี
(T-Technology/
Telecommunication)
กฎหมาย
(L-Legal)
สิ่งแวดล้อม
(E- Environment)

โอกาส (O)
ความท้าทาย/อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T)
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด สาหรับ
ด้านการท่องเที่ยวและสังคมแห่งการเรียนรู้
ความต้องการตลาดแรงงาภาคอุตสาหกรรม
บริการของประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น
มีระบบเครือข่ายความร่วมมือจากภายใน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่า
ต่างประเทศ
2.ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระบบเครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึง
ทุกพื้นที่
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย
การเป็น Satun Unesco Global
Geoparks ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ขยายตัว
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565)
วิสัยทัศน์ (Vision)
ประชากรจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อย่างมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (0-6 ปี) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่
และความต้องการของตลาดแรงงาน
4. เสริ มสร้ างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒ นาทักษะเฉพาะด้า นที่ส อดคล้ องกับทิ ศ
ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษาตลอดชีวิต
และสังคมสูงวัย
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพตามช่วงวัย
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
4. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
5. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม
7. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล สู่การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตาม
ศักยภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีมุ่งเน้นการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของ
ครอบครัว
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้าน ICT ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายและการประสานแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถคิดคานวณได้
อย่างสอดคล้องกับวัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง
4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่
5. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
6. สนับสนุนการขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”
ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริม ให้ ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนในพื้นที่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐาน ฝีมือสู่ระดับมาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ 4 การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพิ่มทางเลือกการเรียนการ
สอนออนไลน์ (ทุกระดับ) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภทด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและ
ออกกลางคัน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนัด
ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม
จริยธรรม วินัย จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. เสริ มสร้ างการเรี ย นรู้ ความภาคภูมิใ จ และความจงรัก ภักดีต่อ สถาบั นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มี วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
ยุทธศาสตร์ 7 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้)
3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตสานึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ชีวิตและผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียน
สาหรับเด็กด้อยโอกาส
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสาหรับ
เด็กด้อยโอกาส
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ส่วนที่ 4
โครงการ/งบประมาณ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงานพื้นฐาน)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีมุ่งเน้นการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้าน ICT ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและการประสานแบบมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่า
โครงการ
เป้าหมาย
2564
2565
รวม
(จานวน)

แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ
แผน แผนพัฒน
ชาติ
ศธ.
แม่บท าการศึกษา
20 ปี
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มี
วุฒิทางการศึกษาปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
พัฒนาการเด็กเล็ก

ครูทุกสังกัดที่ไม่มี ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
วุฒิทางการศึกษา รับการอบรมฯ
ปฐมวัย จานวน
100 คน

200,000

200,000

400,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

4

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่

เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยมี
หลักสูตรสถานศึกาษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ผู้บริหาร ครู
ผู้ดูแลเด็ก จานวน รับการอบรมฯ
200 คน

200,000

200,000

400,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

1

กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนา พ่อแม่
ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้
เหมาะสมกับช่วงวัย

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมฯ
นักเรียนระดับ
ปฐมวัย จานวน
300 คน

1,000,000 1,000,000 2,000,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ
(จานวน)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
2564

2565

รวม

แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ
แผน แผนพัฒน
ชาติ
ศธ.
แม่บท าการศึกษา
20 ปี
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ครูผู้สอนระดับ ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ในการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้ ปฐมวัย ครูผู้ดูแล รับการอบรมฯ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ EF
เด็ก จานวน
กระบวงนการ EF

500,000

500,000 1,000,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

3

กิจกรรมที่ 5 คาราวานส่งเสริมการ 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ครูผู้สอนระดับ ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย การสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ครูผู้ดูแล รับการอบรมฯ

500,000

500,000 1,000,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

4

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
กิจกรรมที่ 6 สร้างการรับรู้ให้กับ 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
รับการอบรมฯ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุก สถานศึกษา
คนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง จานวน 300 คน
ระดับปฐมวัย

400,000

400,000

800,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

5

300,000

300,000

600,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

4

300,000

300,000

600,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

4

300 คน

2. เพื่อส่งเสริมการผลิต
สื่อการศึกษาปฐมวัย

เด็ก จานวน
300 คน

การจัดการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบ
สารสนเทศสาหรับเด็กปฐมวัย

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปฐมวัย
2. เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

สถานศึกษา ครู ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่จัด
ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

ครู นักเรียน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการใช้สื่อ 1. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย
ICT ในการจัดการเรียนการสอน ได้พัฒราทักษะการใช้ ICT ใน ระดับปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอน
ของครูปฐมวัย
2. เพื่อเน้นการนาสื่อ ICT มา
ช่วยสอนระดับปฐมวัย

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมฯ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ
(จานวน)

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ
แผน แผนพัฒน
ชาติ
ศธ.
แม่บท าการศึกษา
20 ปี
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

2564

2565

1. เพื่อนิเทศติดตามการจัดการ สถานศึกษาที่เข้า ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมที่ 9 นิเทศ ติดตามการ
สถานศึกษาที่เข้ารับ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน รับการนิเทศ

200,000

200,000

400,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

5

ร้อยละ 80 ของ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ครู ผู้บริหาร
ศักยภาพการปฏิบัติงานของครู ระดับปฐมวัยทุก สถานศึกษาที่เข้ารับ
การคัดเลือก
ปฐมวัย
สังกัด

400,000

400,000

800,000 จังหวัดสตูล สถานศึกษา
ที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย

3

3

แผนฯ 11
(9)

5

2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจ จานวน 200 แห่ง การนิเทศ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย

รวมทั้งสิ้น

รวม

4,000,000 4,000,000 8,000,000

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 61

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถคิดคานวณได้อย่างสอดคล้องกับวัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง
4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่
5. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. สนับสนุนการขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่า
แหล่ง หน่วยงาน
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ
2564
2565
รวม
(จานวน)
ชาติ
20 ปี
1.โครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงเอก 8 1)เพื่อพัฒนาความสามารถใน
สาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้แก่
กิจกรรมที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา ครูผู้สอนที่ตอ้ งสอนไม่ตรงเอก
เทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2.นิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียน การสอนของผู้เข้ารวมโครงการ
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ SATUN
GEOPARK ในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1) จัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ SATUN
GEOPARK ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งใน
จ .สตูล
กิจกรรมที่ 2) สถานศึกษาจัดทาแหล่ง
เรียนรู้ SATUN GEOPARK

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ร้อยละของครูผู้สอนที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจและ
สามารถนาความรู้จาก
การอบรมพัฒนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ สถานศึกษาทุก
เข้าใจ เรื่องSATUN GEOPARK แห่งใน จ.สตูล
2.เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ เรื่อง
SATUN GEOPARKผ่านแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีแหล่ง
เรียนรู้ SATUN
GEOPARK
2.ร้อยละของผู้ที่เข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

500,000

500,000

0

675,000

สอดคล้อง
ยุทธฯ
ศธ.

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

1,000,000 สพป, สพม, สพป, สพม,
สช , อปท สช , อปท

3

3

12

2.5

675,000

3

3

11

2.3

ศธจ.สตูล สพป, สพม,
สช , อปท
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการคิด
สู่การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม 1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดสาหรับครูผู้สอน
กิจกรรม 2.นิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ
(จานวน)

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.ครูและ
ทางการเรียนของนักเรียนให้ บุคลากรทางการ
สูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐาน ศึกษา
การศึกษา
2.เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในการนาจุดเน้นสู่
การปฏิบัติ และมีเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา

4. โครงการสื่อสาร 4 ภาษา ท่องเที่ยว 1.เพื่อให้มีสื่อสาหรับการปฏิบัติ
4.0
ตนของนักท่องเที่ยว
กิจกรรม 1.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
สาหรับการปฏิบัตติ นของนักท่องเที่ยว
เช่น application ,vtr
กิจกรรม 2.ประกวดหนังสั้นสาหรับ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

1.จานวน
นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น
2.การท่องเที่ยวที่
เป็นไปตามคา
ขวัญจังหวัดสตูล
"สงบ สะอาด
ธรรมชาติบริสทุ ธิ์"

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

1. ร้อยละของนักเรียน
มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
1. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล

งบประมาณ
2564

2565

1,485,100

1,485,100

500,000

2,485,100

รวม

แหล่ง หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ
ชาติ
20 ปี

สอดคล้อง
ยุทธฯ
ศธ.

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

2,970,200 สพป, สพม, สพป, สพม,
สช , อปท สช , อปท

3

3

แผนฯ 12
(5)

2

500,000 1,000,000 สพป, สพม, สพป, สพม,
สช , อปท สช , อปท

3

3

แผนฯ 12
(2)

3

3,160,100

5,645,200
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนในพื้นที่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐาน ฝีมือสู่ระดับมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯชาติ ยุทธฯ ศธ. แผน แผนพัฒนา
2564
2565
รวม
20 ปี
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
คุณธรรม และฝีมือแรงงานสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรม 1.จัดกระบวนการเรียนการ
สอนทางด้านอาชีพ
กิจกรรม 2.แข่งขันทักษะอาชีพและ
คุณธรรม
กิจกรรม 3.อบรมคุณธรรม จริยธรรม
(อดทน วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ)
กิจกรรม 4.ฝึกประสบการในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม 5.จัดแสดงผลงานนักเรียน

1.เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้
เหมาะสมกับตลาดแรงงานใน
จังหวัดสตูล
4.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
และผู้สอน

1. นักเรียน
นักศึกษา
2. ครูและบุคล
การทางการศกึษา

1. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการสอน
ทักษะอาชีพ
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่สอน
ทักษะอาชีพมีหลักสูตร
ทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
จบการศึกษาใน
หลักสูตรทักษะอาชีพ
และมีงานทา
4. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ปกครองใน
ระดับดีขึ้นไป

3,200,000 3,200,000 6,400,000 อาชีวะ

อาชีวะ

3

3

แผนฯ 12
(2)

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

2. โครงการเสริมสร้างผู้เรียนสู่
นักพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะให้ตรงตามความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(โดยจัดทาเป็นหลักสูตรระยะยาวที่
ครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนา
นวัตกรรมการค้าออนไลน์ การเจรจา
ต่อรอง การขนส่ง การเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย การหาแหล่ง
เงินทุน
กิจกรรม 2.จัดทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
กิจกรรม 3.จัดมหกรรมสินค้าและ
บริการ
กิจกรรม 4.จัดการประกวดและรับรอง
คุณภาพสินค้าโดยหน่วยงานของรัฐ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นา 1. นักเรียน
ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม
นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
3. เพื่อเป็นเวทีสาหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดสตูล

2565

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯชาติ ยุทธฯ ศธ. แผน แผนพัฒนา
20 ปี
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

1. ร้อยละของ
2,214,200 2,214,200 4,428,400 อาชีวะ
สถานศึกษามีการสอน
ทักษะอาชีพ
2. ร้อยละของ
สถานศึกษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน
3. ร้อยละของสถานศึกษา
มีการพัฒนาผู้เรียนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
4. ร้อยละของสถานที่นา
นวัตกรรมมาพัฒนา

อาชีวะ

3

3

แผนฯ 12
(2)

1
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3.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ภายใต้กิจกรรม
หลักด้านการให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแล
รักษา และการซ่อมบารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มและ
มาตรบานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
จากศูนย์และช่างชุมชนผ่าน
การฝึกอบรม

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.จัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพ
จานวน 3 ศูนย์
ช่างชุมชน ศูนย์ละ
11 คน รวม 22
คน

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯชาติ ยุทธฯ ศธ. แผน แผนพัฒนา
20 ปี
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

2564

2565

730,000

730,000 1,460,000 อาชีวะ

อาชีวะ

3

3

แผนฯ 12
(2)

2
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4.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักคิด
สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้
มีความรับผิดชอบ และพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็น
มาตรฐานและเกิดประโยชน์

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1.สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และ
งานวิจัย จานวน
21 ผลงาน
2.โครงงาน
วิทยาศาสตร์และ
งานวิจัย จานวน
17 ผลงาน

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯชาติ ยุทธฯ ศธ. แผน แผนพัฒนา
20 ปี
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

2564

2565

200,000

200,000 400,000 หน่วยงาน
ต้นสังกัด

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

3

3

แผนฯ 12
(2)

1

6,344,200 6,344,200 12,688,400
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 4 การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพิ่มทางเลือกการเรียนการสอนออนไลน์ (ทุกระดับ) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ
2564
2565
รวม
ยุทธฯ ยุทธฯ
แผน แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ.
แม่บท การศึกษา
20 ปี
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
1. โครงการ ASEAN Education
Hub
กิจกรรม 1.จัดตัง้ ศูนย์ ASEAN
Education Hub
กิจกรรม 2.ผลิตนักศึกษาในสาขา
ดังนี้
-อุตสาหกรรมต่อเรือ
-นิติศาสตร์และกฎหมายอิสลาม
-ครุอิสลามศึกษา
-ภาษาอาเซียน
-การจัดการสิง่ แวดล้อม
-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.เพื่อสร้างศูนย์กลางการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ASEAN
2.เพื่อผลิตนักศึกษา ให้
สามารถมีศักยภาพ เหมาะสม
กับตลาดแรงงานของอาเซียน

1.สถาบัน
การศึกษา
2.ผลิตบุคลากร
ให้กับ
ตลาดแรงงานที่มี
ศักยภาพ

1. ร้อยละของ
200,000,000 200,000,000 400,000,000 กลุม่ จังหวัด ม.ราชภัฎสงขลา
สถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรม ASEAN
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่จบการศึกษาในสาขา
ที่กาหนด

3

3

แผนฯ 11
(9)

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

2.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิรูปท้องถิน่ (Local Reform
Center)
กิจกรรม 1.จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อปฏิรูปท้องถิ่น(Local Reform
Center)
กิจกรรม 2.พัฒนาผูน้ าชุมชน ผูน้ า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น

1.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อ ประชากรทุกคน
ปฏิรูปท้องถิ่น
ในชุมชน
2.เพื่อพัฒนาผูน้ าชุมชน ผูน้ า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

1.ร้อยละของแหล่ง
เรียนรูท้ ี่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัด
การศึกษาและจัดการ
เรียนรูท้ ี่มีคุณภาพ
2.ร้อยละแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด ห้องสมุด
ชุมชน อุทยานการ
เรียนรู้ หรือแหล่ง
เรียนรูท้ าง
ประวัติศาสตร์ มีการ
จัดการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

2565

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0 10,000,000 10,000,000 จังหวัดสตูล ม.ราชภัฎสงขลา

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

3. โครงการมหกรรมวิชาการ
วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 7 จังหวัด
ภาคใต้
กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดชายแดน
ใต้ ณ จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมที่ 4 จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ
วิชาชีพ
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ กล้า
แสดงออกในทางสร้างสรรค์
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเกิดความ
สามัคคีในการอยูร่ ่วมกันอย่าง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

นักศึกษาหรือ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล
จานวน 100 คน

1) จานวนนักศึกษา
และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 50 คน
2) ร้อยละความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ อยูใ่ นระดับ
มาก

80,000

2565

80,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

160,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

4. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมเพื่อทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อเปิดทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์
กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อให้ผทู้ ี่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(การประมวลผลคา)

นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
จานวน 80 คน

1) จานวนผูร้ ับบริการ
80 คน
2) จานวนผูผ้ ่านการ
ทดสอบของผูท้ ี่ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ร้อยละ 40

40,000

2565

40,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

80,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

5. โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
ชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 บริการวิชาการในงาน
มหกรรมวิชาการ/อบจ.เคลือ่ นที่ / จ.
เคลือ่ นที่ และบริการวิชาการให้
ความรูต้ ามความจาเป็นเร่งด่วนที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน

1. เพื่อให้การดาเนินการบริการ ประชาชนทั่วไป 1) ประชาชนที่เข้าร่วม
วิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคม จานวน 400 คน กิจกรรม 400 คน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
2) ร้อยละความพึง
การบริการวิชาการในการเรียนรู้
พอใจของผูร้ ับบริการ
ในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานอื่น
วิชาการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

35,000

6. โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมาย
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายผูด้ ้อยโอกาส
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางาน
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล กับ
ชุมชนกลุม่ เป้าหมายครอบคลุมทั้ง
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์และสรุป
รายงานผล

เพื่อค้นหากลุม่ เป้าหมายเพื่อ
จัดการเรียนรูใ้ ห้ตอบสนอง
กลุม่ เป้าหมายผูด้ ้อยโอกาส
จังหวัดสตูล

53,000

ผูด้ ้อยโอกาส
จานวน 1,500 คน
และกลุม่
ตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล
จานวน 424 คน

1) กลุม่ เป้าหมาย
ผูด้ ้อยโอกาส (100 คน)
กลุม่ ตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล (424
คน)
2)ได้รายงานการวิจัย 1
เล่ม

2565

35,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ

70,000 สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

3

3

แผนฯ 11
(9)

1

106,000 สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

3

3

แผนฯ 11
(9)

1

วิทยาลัย
ชุมชน

53,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัย
ชุมชน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

7. โครงการรวบรวมอัตลักษณ์เพื่อ
รังสรรค์สื่อเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวน คัดเลือก
เนื้อหาที่ใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์
เพื่อรังสรรค์สอื่ เชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ อัตลักษณ์
เพื่อรังสรรค์สอื่ เชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล
กิจกรรมที่ 3 จัดทาสือ่ เพื่อการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์เพื่อรังสรรค์สอื่
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

1. เพื่อทบทวน คัดเลือกเนื้อหา นักศึกษาและ
1) นักศึกษาที่ได้รับ
ที่ใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์ ประชาชน 220 คน ฝึกอบรมสือ่ เชิง
เพื่อรังสรรค์สอื่ เชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล โดยกระบวนการมี
จังหวัดสตูลและผูไ้ ด้รับ
ส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย
การถ่ายทอดอัตลักษณ์
2. เพื่อออกแบบและ
สือ่ เชิงวัฒนธรรม
ฝึกอบรมอัตลักษณ์สอื่ เชิง
จังหวัดสตูลจังหวัดสตูล
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
220 คน
3. เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์สอื่
2) ชุดองค์ความรู้ ภูมิ
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ปัญญา และทุน
วัฒนธรรม ทุน
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
1 องค์ความรู้

50,000

2565

50,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

100,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

8. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การทวนผลงาน
ศึกษาศักยภาพชุมชนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัต
ลักษณ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผล
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสูม่ าตรฐาน
กิจกรรมที่ 6 การสาธิต
ประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการ
โครงการ

1. เพื่อทวนผลการดาเนินงานที่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
จานวน 100 คน
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
2. เพื่อจัดการความรูโ้ ดยใช้ทุน
ชุมชนในการการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมแนวทางการการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงอัตลักษณ์สเู่ ศรษฐกิจชุมชน

1) ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอด
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัต
ลักษณ์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน100 คน

300,000

2565

300,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

600,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1

2)ผลิตภัณฑ์เชิงอัต
ลักษณ์จากชุมชน 12
คน
3) หลักสูตร/แนว
ทางการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพ
และคุณภาพชีวิต
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

9. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมที่ 1 ประเมิน ทบทวนการ
ดาเนินงานและปรับปรุงการจัดทา
แผนร่วมกับชุมชน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสู่
ความยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสูม่ าตรฐาน
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 5 การติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ผูร้ ับบริการ
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหาร จานวน 60 คน
จัดการกลุม่ การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมู่ าตรฐานด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์

1) จานวนผูร้ ับบริการ
60 คน
2) จานวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยกระดับการ
พัฒนา 3 ผลิตภัณฑ์

293,700

2565

293,700

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

587,400 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

10. โครงการสร้างความเป็นอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การทบทวน ศึกษา
สถานะ ปัญหา ความต้องการ
รวมถึงวิเคราะห์ทุนชุมชนที่มี
ศักยภาพและสามารถนามาใช้ใน
เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ ทุน
ชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถ
นามาใช้ในเพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสินค้าและ
บริการ รวมถึงพัฒนารูปแบบและ
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงกับทุนชุมชนเพื่อหนุนเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อ
หนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์
และบริหารจัดการโครงการ

1. เพื่อทบทวน ศึกษาสถานะ
ปัญหา ความต้องการ รวมถึง
วิเคราะห์ทุนชุมชนที่มีศักยภาพ
และสามารถนามาใช้ในเพื่อ
หนุนเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าและบริการที่เป็นอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศักภาพชุมชนใน
การสร้างรูปแบบและเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์
เชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประชาชน ผูน้ า
ชุมชน กลุม่
วิสาหกิจในชุมชน
กลุม่ โฮมสเตย์
และกลุม่ ที่
จัดบริการด้าน
การท่องเที่ยว
จานวน 100 คน

1)ผูเ้ ข้าร่วมโครงการที่
ประกอบด้วย ประชาชน
ผูน้ าชุมชน กลุม่
วิสาหกิจในชุมชน กลุม่
โฮมสเตย์ และกลุม่ ที่
จัดบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 100 คน
2) สินค้าและบริการที่มี
เป็นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
เพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

150,000

2565

150,000

รวม

แหล่ง
งบประมาณ

300,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 76

โครงการ/กิจกรรมหลัก

11. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้สู่การเพิ่มศักยภาพผูส้ ูงวัย
ต้นแบบ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินการ
- กิจกรรมจักสานกระเป๋าเชือก
กล้วย
- กิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ
- กิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
- การทาดอกไม้จันทน์และจัด
ดอกไม้งานพิธี
กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการดาเนิน
โครงการและประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้หรือลด
ผูส้ ูงอายุในพื้นที่
รายจ่ายในครัวเรือนผูส้ ูงอายุ อาเภอเมืองสตูล
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จังหวัดสตูล
ชีวิต และจัดการเรียนรูต้ ลอด จานวน 60 คน
ชีวิตของผูส้ ูงอายุ
3. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุอยูร่ ่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและได้
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่มีให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุม่ กัน
ทากิจกรรมและสร้างรายได้ใน
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1) ผูส้ ูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 60 คน
2)จานวนผลิตภัณฑ์
ชุมชน 4 ผลิตภัณฑ์
3) ผูส้ ูงอายุมีกิจกรรม
และรายได้เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20

แหล่ง
งบประมาณ

2564

2565

รวม

200,000

200,000

400,000 สถาบัน

วิทยาลัย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สอดคล้อง
ยุทธฯ ยุทธฯ
ชาติ
ศธ.
20 ปี
3

3

แผน แผนพัฒนา
แม่บท การศึกษา
ภายใต้
ยุทธฯชาติ
แผนฯ 11
(9)

1

201,201,700 211,201,700 412,403,400
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภทด้วยวิธีการที่หลากหลายตามการเรียนรูศ้ าสตร์พระราชา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาสและผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนัด
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กิจกรรม 1.พัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม

1.เพื่อเพิ่มช่องทางในการศึกษา โรงเรียนพระ
หาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ ปริยัตธิ รรมแผนก
อานวยความสะดวกในการ
สามัญศึกษา
เข้าถึงข้อมูลและเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้

1.ร้อยละของ
ผูใ้ ช้บริการแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุดใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เพิ่มขึ้น

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

2564

2565

200,000

200,000 400,000 สนง.
สนง.
พระพุทธศา พระพุทธศา
สนาจังหวัด สนาจังหวัด

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ

1. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้รับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการ
2. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีความรูค้ วาม
เข้าใจ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของตนเองในด้านโภชนาการ
สมรรถภาพร่างกาย มีจิตใจให้
แข็งแรง ดารงชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณค่า
3. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้ฝึกทักษะ
อาชีพ เสริมสร้างรายได้

ผูส้ ูงอายุได้รับการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย
และความต้องการ
700 คน

3. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูส้ ูงอายุ
กิจกรรม หลักสูตร 420 ชม.
กิจกรรม หลักสูตร 70 ชม.

เพื่อผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุกลุม่ ติด
เตียงและติดบ้านในลักษณะ
บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
หลักสูตรของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตดูแลผูส้ ูงอายุ สัดส่วนการผลิตผูด้ ูแล
กลุม่ ติดเตียงและ กับผูส้ ูงอายุกลุม่ ติด
ติดบ้านใน
เตียงและติดบ้าน
ลักษณะบูรณา
การความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวน
60 คน

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละผูส้ ูงอายุได้รับ
การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
และความต้องการ

2565

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

1,500,000 1,500,000 3,000,000 กศน.

560,000

กศน.

4

4

แผนฯ 11 (18)

2

780,000 1,340,000 จังหวัดสตูล กศน.

4

4

แผนฯ 11 (18)

2

2,260,000 2,480,000 4,740,000

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับทบทวน (พ.ศ.2564 – 2565) จังหวัดสตูล หน้า 79

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
2564
2565
รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ
1. โครงการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมความเป็นพลเมืองที่ดี
กิจกรรม 1.สารวจข้อมูล
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม 2.จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ก่
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม 3.ชุมนุมลูกเสืออาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
กิจกรรม 4.Symposium เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นด้านการเป็น
พลเมืองที่ดีและดารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อให้ผบู้ ริหารการศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
2.เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนรูจ้ ัก
หน้าที่ของตนเอง
3.เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้าน
การเป็นพลเมืองที่ดีและดารง
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.นักเรียน
2.ผูบ้ ริหาร
การศึกษา
ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
3.
สถาบันการศึกษา

1.ร้อยละของ
1,000,000 1,000,000 2,000,000 หน่วยงาน
สถานศึกษาที่จัดการ
ทาง
เรียนการสอนโดย
การศึกษา
บูรณาการหลักสูตรที่
ทุกสังกัด
สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรมและศาสนา
2.ร้อยละของผูเ้ รียนมี
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์

หน่วยงาน
ทาง
การศึกษา
ทุกสังกัด

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

2. โครงการสตูลเมืองแห่งความสงบสุข 1.เพื่อประชาชนในจังหวัดสตูล 1.นักเรียน
(Happiness City)
อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
2.ผูเ้ รียน
กิจกรรม มหกรรมสร้างสุขชาวสตูล 2.เพื่อให้มีความเข้าใจทีดี
3.ประชาชน
ระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่แสดงออกถึงใน
สถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2.ร้อยละของสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรมและ
ศาสนา

2565

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

2,000,000 2,000,000 4,000,000 จังหวัดสตูล หน่วยงาน
ทาง
การศึกษา
ทุกสังกัด

1

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา และส่งเสริมประเพณี
ท้องถิน่ ในจังหวัดสตูล

1.เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม ซึง่ เป็น
ปัจจัยในการพัฒนาคน
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ร่วมทากิจกรรมใน
วันสาคัญทางศาสนา เข้าใจ
หลักธรรม นาหลักธรรมมาเป็น
แนวทางการดารงชีวิต ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ปลอดจาก
อบายมุขและยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

นักเรียน ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมของนักเรียน
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปในการ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีขึ้นไป

2565

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

7,325,000 7,325,000 14,650,000 หน่วยงาน
ทาง
การศึกษา
ทุกสังกัด

หน่วยงาน
ทาง
การศึกษา
ทุกสังกัด

1

1

แผนฯ 11 (1)
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10,325,000 10,325,000 20,650,000
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 7 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้)
3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตสานึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและผูเ้ รียน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
2564
2565
รวม
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธ การศึกษา
20 ปี
ฯชาติ
1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
สถานศึกษา
กิจกรรม 1.สถานศึกษาปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษา คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
กิจกรรม 2.ประกวดสถานศึกษาที่มี
ระบบบริหารจัดการขยะเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

1.เพื่อนักเรียน นักศึกษา ได้
1.นักเรียน
ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย ใน นักศึกษา
การคัดแยกขยะ
2.สถานศึกษา
2.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการขยะที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมการจัดการขยะ

1,235,000

1,235,000

2,470,000 ศธจ.สตูล,
สพป, สพม,
อปท, กศน
, อาชีวะ

ศธจ.สตูล,
สพป, สพม,
อปท, กศน
, อาชีวะ

5

5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2564

2. โครงการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ปากบารา (Pankbara Institute of
Sufficiency Economic)
กิจกรรม 1.ก่อสร้างสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงปากบารา
กิจกรรม 2.จัดทาโครงสร้างและ
คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม 3.พัฒนาคน
กิจกรรม 4.สร้างเครือข่าย
กิจกรรม 5.พัฒนานโยบาย
กิจกรรม 6.มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อสร้างสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงปากบารา
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กับ
ประชาชนในจังหวัดสตูล และ
บุคคลทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

1.แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาคน
3.สร้างเครือข่าย
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

1.ร้อยละของแหล่ง
เรียนรูท้ ี่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัด
การศึกษาและจัดการ
เรียนรูท้ ี่มีคุณภาพ
2.ร้อยละแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด ห้องสมุด
ชุมชน อุทยานการ
เรียนรู้ หรือแหล่ง
เรียนรูท้ าง
ประวัติศาสตร์ มีการ
จัดการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

2565

รวม

10,000,000 จังหวัดสตูล ม.ราชภัฎ
สงขลา

10,000,000

11,235,000

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธ การศึกษา
20 ปี
ฯชาติ

1,235,000

3

3

แผนฯ 12
(17)

3

12,470,000
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2565) จังหวัดสตูล
ตารางรายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสาหรับเด็กด้อยโอกาส
กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสาหรับเด็กด้อยโอกาส
โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่า
โครงการ
เป้าหมาย
2564
2565
รวม
(จานวน)
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 436 และโรงเรียนในพื้นที่
เกาะ จังหวัดสตูล
กิจกรรม 1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านวิชาการ

1. เพื่อยกระดับครูผู้สอน
ครูผู้สอน และ
-ร้อยละ 80 ของ
และบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการ นักเรียนในร.ร.ตารวจ
ตลอดจนนักเรียนของโรงเรียน ศึกษา
ตระเวนชายแดน ร.ร.
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 436
ในพื้นที่เกาะ และ
โรงเรียนพื้นที่เกาะในจังหวัด
โรงเรียนราชประชานุ
สตูล และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๔๒ จังหวัด
เคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
สตูลมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- ร้อยละ 80ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับพัฒนา
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้เต็มศักยภาพ

กิจกรรม 2 จัดหาอุปกรณ์

เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน

โรงเรียนในพื้นที่ โรงเรียนทุกโรง ได้รับ
เกาะ โรงเรียน
การสนับสนุนอุปกรณ์
ตารวจตระเวน การเรียน
ชายแดนและ
โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์
๔๒ จังหวัดสตูล

แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

700,000

700,000

1,400,000 ศธจ.สตูล

ศธจ.สตูล

3

3

แผนฯ 12 (12)

1

1,500,000

1,500,000

3,000,000 ศธจ.สตูล

ศธจ.สตูล

3

3

แผนฯ 11
(4.4.1)

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. โครงการฝึกอาชีพสาหรับเด็กใน
เพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้เรียนให้
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ 436 นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน หรือ
โรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนราช
ประกอบอาชีพได้
ประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล และ
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ

3.โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เป้าหมาย
โครงการ
(จานวน)
โรงเรียนในพื้นที่
เกาะ โรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดนและ
โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์
๔๒ จังหวัดสตูล

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ ผู้เรียนศูนย์
เรียนรู้การเข้าร่วมสังคม เรียนรู้ การศึกษาพิเศษ
สิ่งแวดล้อมภายนอกจาก
ประสบการณ์จริง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
พัฒนาการที่ดขี ึ้นทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของนักเรียนที่
ฝึกอาชีพ สามารถ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันหรือ
ประกอบอาชีพได้

1. ผู้เรียนได้มี
พัฒนาการที่ดจี าก
ประสบการณ์จริงที่ได้รับ
2. ผู้เรียนได้รับ
พัฒนาการ
ที่ดที ั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม

งบประมาณ
2564

2565

750,000

750,000

50,000

50,000

3,000,000

3,000,000

รวม

แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธฯ แผนแม่บท แผนพัฒนา
ชาติ
ศธ. ภายใต้ยุทธฯ การศึกษา
20 ปี
ชาติ

1,500,000 ศธจ.สตูล/ ศธจ.สตูล
บริจาค

3

3

แผนฯ 12
(4.4.2)

1

100,000

3

3

แผนฯ 12 (12)

1

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ

6,000,000
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ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 – 2565)
ไปสู่การปฏิบัติ
การน าแผนพัฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2564 – 2565) จั งหวั ด สตู ล ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ขั้ นตอนที่ มี
ความสาคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดาเนินงานหรือกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
สามรรถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปกิบัติงาน ดังนั้น การนา
แผนไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด บุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ไปดาเนินการตามแนวทางได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดาเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง
อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพกาลัง แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้
กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 –
2565) โดยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
สตูล ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างอค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม
และพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน ตลอดจน
น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการประสานแผนงาน แผนอั ต ราก าลั ง และแผนงบประมาณอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติง านตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งนาไปสู่ การปรั บ
แผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป
4. เพื่อทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการ ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
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รูปแบบการประเมินโครงการ
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดสตูล ใช้แนวคิดและการประเมินแบบ CIPP ของ สตัฟเฟิล บีม
(Stufflebeam’s CIPP Model) เนื่องจากเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการแบ่งแยก
บทบาทของการทางานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมี
หน้าที่ระบุ จัดหา และนาเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และนาผล
การประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดาเนินการกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อป้องกัน
การมีอคติในการประเมิน (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2542 : 27)
1. การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนการ
ดาเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และ
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวัยก่อนเรียน เราจะต้องวัดส่วนสูง และ
ชั่งน้าหนัก ของเด็กก่อน
2) การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน
3) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ หา
ข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นา การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การค้ น หาจุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด ด้ อ ย (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุ บ เลิ ก ขยาย หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นโครงการ แต่ ก ารประเมิ น ผลแบบนี้ มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ เรื่ อ ง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร
2. ประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้
1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจาก
การประเมิน สภาพแวดล้ อมที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้ สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงาน
2) การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยนาเข้าที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ดาเนินการของโครงการ
3) การตั ด สิ น ใจเพื่ อ น าโครงการไปปฏิ บั ติ (Implementation Decisions) เป็ น การ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน และ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต ( Output ) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไป
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3. เกณฑ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสาเร็จของโครงการ
ให้ ทราบ (วรเดช จั น ทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล . 2541 : 44) นาเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล
โครงการ ไว้ดังนี้
1) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิต
ภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกาลังคน ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วย
2) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการ
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ
3) เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
4) เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ
5) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็น
ธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
6) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม
กิจกรรมที่ทาแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป
7) เกณฑ์ค วามยั่ งยืน ( Sustainability ) ตั ว ชี้ วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้า น
เศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ
8) เกณฑ์ความเสี ย หายของโครงการ ( Externalities ) มีตัว ชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
4. หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี ในการสร้างตัวชี้วัดที่ดี จาเป็นจะต้องมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมาย
ในการดาเนินการ ดังนี้
1) เลือกใช้ / สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่สาคัญเท่านั้น
2) คาอธิบาย หรือการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน
3) ตัวชี้วัดอาจจะกาหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้
4) ควรนาจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากาหนดตัวชี้วัด
5) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิการจาแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่จะประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้
ตัวชี้วัดด้านบริบท ( Context ) : ตัวชี้วัดสามารพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. สภาวะแวดล้อมของ ก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต)
2. ความจาเป็น หรือความต้องการขณะนั้น และอนาคต
3. ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า ( Input ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลา กฎระเบียบ
3. ความเหมาะสมของขั้นตอนระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา และกิจกรรม
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ( Process ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และงบประมาณของโครงการ
2. ความยอมรับของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
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3. การมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต ( Product ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. ความพึงพอใจของหน่วยงานทางการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ ( Outcomes ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ร้อยละของจานวนสถานศึกษาที่สามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ
2. ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ( Impact ) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
1. ผลกระทบทางบวก / เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
2. ผลกระทบทางลบ / เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามจะ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สาหรับกากับ แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การดาเนินงาน ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยนาเข้า การดาเนินงานและผลของ
โครงการ สาหรับปรับปรุงการดาเนินการ สรุปผลสาเร็จ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการติดตามโครงการ จึงใช้เป็น
ข้อมูล ส่วนหนึ่งของการประเมิน โครงการ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทาให้สามารถปรับสภาพการ
ปฏิบัติให้กับสถานการณ์และสามารถควบคุมแผนและโครงการกระบวนการให้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนด และ
เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า การประเมินจึงมีความสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
ตัดสินใจ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติร าชการ เพื่อให้ เป็ น ไปตามยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ตลอดจน
เป็นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Result – Based Management : RBM) ซึ่งบุคลากรในสานักงานศึ กษาธิการจังหวัดสตูลได้ร่วมกันบริหาร
จัดการองค์กร แผนงาน โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม โดยนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
แนวทางการดาเนินการให้เหมาะสม บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4. การจัดทารายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบ
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